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Діяльність конкурсу
торгових марок «Фаворити Успіху»
спрямована на проведення масштабних
досліджень громадської думки з ціллю
визначення найкращих пропозицій ринку
товарів та послуг.
Переможці конкурсу, торгові марки, визнані
найкращими на українському ринку за
рейтингами щорічних загальнонаціональних
опитувань, нагороджуються почесною
медаллю «Фаворит Успіху» на щорічній
урочистій церемонії нагородження.
Церемонія нагорождення переможців
конкурсу — видатна щорічна подія для
споживачів та професіоналів маркетингу,
на якій брендам-переможцям вручаються
почесні дипломи та медалі. Церемонія
нагородження «Фаворитів Успіху» —
святковий захід з динамічною шоу-програма
за участі найяскравіших зірок українського
шоу-бізнесу (дивіться також
фотогалерею заходів конкурсу на
Фейсбуці).
Учасники Експертного Журу конкурсу
отримують запрошення на цю урочисту
подію.
Споживачі виказують довіру до бренду,
публічні люди та знаменитості вказують на
успішність та преміальність продукції, а
визначти якість товарів та послуг —
задача для Експертів-професіоналів.
Детальніше про методику рейтингових
досліджень та визначення переможців
конкурсу...

Конкурс торгових марок «Фаворити Успіху» запрошує
авторитетних спеціалістів та професійних знавців різних напрямків ринку товарів та послуг
народного споживання взяти участь у експертному онлайн-голосуванні!

Дата документу: 19 квітня 2011 р.

Джерело: https://www.favor.com.ua/template/4438.html

Добро пожаловать в Экспертное Жюри конкурса «Фавориты Успеха»!

2/3

Голосування вкрай просте, не вимагає тривалих офіційних процедур, заповнення паперових анкет і
проходить повністю в онлайн-режимі. У ході голосування респонденту необхідно, опираючись на
власний професійний досвід, вибрати зі списку найкращого учасника в номінації. Номінантами є всі
торгові марки відповідної категорії, що присутні на ринку. Зі списку номінантів вибираються учасники що
заслуговують найбільшої довіри респондента, ті яких він порекомендував би своїм друзям і колегам.
Кожна номінація конкурсу — це назва певної категорії товарів або послуг ринку народного
споживання. На даний момент у конкурсі представлені 604 номінацій, і напевно якісь з них відповідають
вашій професійній діяльності.
Будь ласка, натисніть посилання нижче, щоб проглянути список номінацій конкурсу
«Фаворити Успіху» і заповнити реєстраційну форму для входу до складу Експертного Журі:

→ Реєстрація до Експертного Журі ←

запрошує до участі в голосуванні
●

Конкурс «Фаворити Успіху»

Рестораторів, кухарів, барменів і сомельє — фахівців з продуктів харчування та напоїв;
Практикуючих лікарів і провізорів — знавців різноманітних безрецептурних фармпрепаратів;
Візажистів, косметологів, майстрів салонів краси та будь-яких інших експертів, здатних дати свою
оцінку косметичної продукції; Продавців-консультантів торгових мереж з продажу техніки, сервісінженерів, тестувальників технічних товарів — спеціалістів, що розуміються на побутовій техніці та
електронних товарах; Лікарів-педіатрів, молодих мам, які ведуть свої блоги, редакторів видань і
тематичних сайтів для дітей та батьків — для оцінки товарів для дітей і батьків; Працівників
клінінгових компаній та інших фахівців, здатних оцінити предмети побутової хімії; Ветеринарів,
здатних оцінити якість кормів для тварин; Економістів, трейдерів, спеціалістів компаній, що
займаються фінансовими рейтингами – для оцінки роботи фінансових і банківських послуг;
Будівельників і людей обізнаних в будівельних матеріалах і супутніх їм товарах; Івенторів і
ресторанних критиків – людей, що добре розбираються у столичних закладах, нічних клубах,
кінотеатрах та інших місцях відпочинку киян; Музичних продюсерів, журналістів світських хронік,
івенторів — для оцінки популярності представників українського шоу-бізнесу; Журналістів
спеціалізованих видань – автомобільних, кулінарних, сімейних, маркетингових і т.д.

Оригінальна методика рейтингових досліджень конкурсу «Фаворити Успіху» допускає
самовисування фахівців до складу Експертної Журі.
Якщо ви бажаєте взяти участь у експертному голосуванні, але не знайшли свою професію серед
запропонованих вище, зв’яжіться з організаторами! Вказаний вище перелік професій — далеко не
повний, і напевно ви теж зможете стати Експертом конкурсу «Фаворити Успіху» та посприяти у
визначенні найкращих пропозицій ринку!
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