
ANKIETA TYGODNIKA WPROST BADAJĄCA 
INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW  

Celem ankiety jest dokonanie zgłoszenia oraz zebranie informacji, które posłużą do stworzenia rankingu 

innowacyjnych przedsiębiorstw, produktów, usług i rozwiązań cywilizacyjnych w Polsce AD 2020 wg. 

tygodnika Wprost.  

Zwycięzcy rankingu otrzymają nagrody INNOWATOR WPROST 2020,  

które zostaną wręczone 30 września w trakcie Gali Innowatory 2020.  

 

ANKIETA 
Osoba zgłaszająca 
Imię i nazwisko …………………………………………….. 
Pełniona funkcja …………………………………………… 
Adres email ………………………………………………… 
Numer telefonu …………………………………………….. 
 

Firma/Organizacja 
Nazwa ………………………………………………………. 
NIP/Regon …………………………………………………… 
Adres ………………………………………………………… 
 
Kategoria działalności  
Budownictwo   
Dobra konsumpcyjne 
Energetyka 
Farmacja 
Finanse 
Infrastruktura 
IT + Telekomunikacja 
Motoryzacja 
Nauka 
Przemysł 
Transport i logistyka 
Usługi dla biznesu 
Organizacja non profit 



 
Rodzaj 
Przedsiębiorstwo 
Instytucja 
 

Opisz zgłaszaną innowację zrealizowaną w ostatnich 12 miesiącach. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Podaj kluczowe wskaźniki, które świadczą o pozytywnym wpływie innowacji 
na Twój biznes (takie jak wzrost sprzedaży, rentowności, udziałów rynkowych, 
etc.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Czy Twoja innowacja wpływa na segment w którym działasz lub szerzej? Jak?  
(tworzy nową jakość, stanowi przełom, wpływa na poziom konkurencji 
w segmencie): 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Jak finansowane są innowacje w Twojej firmie? 

Ze środków własnych 
Ze środków własnych oraz dotacji lub pożyczek i kredytów 

 

Czy zgłaszający podmiot posiada już zgłoszenia patentowe? 

Tak 
Nie 
 
 
 
 



Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu „Innowatory Wprost” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych formularzu przez spółkę Agencję Wydawniczo-Reklamową „Wprost” sp.z o.o. (organizatora Konkursu) w celu   
zapewnienia mi udziału w konkursie. 
 
Wyrażam zgodę na skontaktowanie się ze mną w celu powiadomienia mnie o przyszłych edycjach konkursu. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych  
Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych wysyłanych w imieniu spółek z Grupy Kapitałowej PMPG 
Polskie Media S.A. lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.  
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji marketingowej wysłanej na zlecenie partnerów biznesowych Grupy 
Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. 

Dane osobowe które podałeś w formularzu będą przetwarzane, do czasu cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie. Jeśli będziesz chciał 
w przyszłości cofnąć zgodę, do czego masz prawo, możesz kliknąć w odpowiednie pole treści maila którego od nas otrzymasz (każdy mail 
którego od nas otrzymasz zawiera pole odwołania zgody) lub możesz wysłać stosowną prośbę na adres bazy@pmpg.pl. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Informujemy, że administratorem (administrator to podmiot który w oparciu o Twoją zgodę wyznacza cel i sposób przetwarzania Twoich 
danych) Twoich danych osobowych dla celów marketingowych i handlowych jest Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” sp. z o.o., 
PMPG Polskie Media S.A. oraz Orle Pióro sp. z o.o.  

 

https://innowatory.wprost.pl/ankieta-innovation-research#regulamin
mailto:bazy@pmpg.pl
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