27-28 MAJA, 2020 R. WARSZAWA GLOBAL EXPO

O R G A N I Z ATO R Z Y

ZGŁOŚ
SWÓJ SKLEP
DO KONKURSU
DROGERIA ROKU
2020

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
NAZWA I ADRES SKLEPU
Nazwa firmy, do której należy drogeria
Nazwa drogerii
Adres drogerii
Kod pocztowy, miejscowość
Telefon
E‑mail
Imię i nazwisko kierownika/właściciela drogerii

KATEGORIE*

Proszę zaznaczyć

Drogeria małego formatu (powierzchnia sprzedaży do 100 mkw.)
Drogeria średniego formatu (powierzchnia sprzedaży 101-200 mkw.)
Drogeria dużego formatu (powierzchnia sprzedaży ponad 201-400 mkw.)
Drogeria największego formatu (powierzchnia sprzedaży ponad 400 mkw.)

Warunkiem udziału w plebiscycie jest prze‑
słanie wypełnionego kwestionariusza na ad‑
res redakcji (ul. Wołoska 7, bud. MARS,
VI piętro 02‑675 Warszawa) lub mailem na
adres: redaktor@wiadomoscikosmetyczne.pl
wpisując w tytule maila: Drogeria Roku
2020 zgłoszenie
Finalistów wyłoni audyt przeprowadzony przez pro‑
fesjonalną agencję badawczą we wszystkich skle‑
pach zakwalifikowanych do udziału w konkursie.
Zwycięzców wskaże niezależne Jury, złożone z kilku‑
dziesięciu ekspertów. O tym, kto wygrał, dowiemy
się w trakcie „Retail & FMCG Congress 2020”
27 maja 2020 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 20 marca
2020 roku. Zachęcamy do jak najszybszego prze‑
syłania wypełnionych kwestionariuszy!
Informujemy, że administratorem danych osobo‑
wych uczestników rankingu „Drogeria Roku 2020”
jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Wo‑
łoska 7 bud. MARS, klatka D 02‑675 Warszawa.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa
poniżej należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e‑mail:
IOD@WydawnictwoGospodarcze.pl. Dane osobo‑
we będą przetwarzane w celu i zakresie niezbęd‑
nym do przeprowadzenia rankingu, na podstawie
art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej:
„RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji rankingu, w tym wy‑
dania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięz‑
cach oraz innych nagrodzonych osobach, a także
przechowywane do momentu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiąz‑
ku archiwizacji danych wynikającego z przepisów
prawa. Dane są przekazywane podmiotom prze‑
twarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności
agencjom marketingowym, podmiotom świadczą‑
cym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym
dla realizacji w/w celu. Masz prawo żądania do‑
stępu do danych, sprostowania, usunięcia, prze‑
noszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz
zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wnie‑
sienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO. Po‑
danie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do udziału w rankingu.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału na kategorie po zakończeniu etapu zbierania zgłoszeń do konkursu

DANE DROGERII
Kiedy rozbudowana/zmodernizowana

Liczba pracowników

Średnia liczba klientów tygodniowo

Liczba artykułów w ofercie (SKU)

Powierzchnia drogerii

POZYCJONOWANIE DROGERII

(zasięg, profil i siła nabywcza klientów, polityka cenowa itp.)

SZKOLENIA I SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
Proszę opisać wykorzystywane metody

 BSŁUGA KLIENTÓW, REKLAMA I MARKETING,
O
DZIAŁANIA NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Proszę wymienić działania wyróżniające w tym zakresie drogerię na tle konkurencji

ARANŻACJA DROGERII

Jakimi szczegółami aranżacji wewnętrznej wyróżnia się drogeria (np. kolorystyka, oświetlenie, niestandardowe meble, kąciki
tematyczne i usługowe itp.)

 ROSZĘ WYMIENIĆ POWODY, DLA KTÓRYCH SKLEP POWINIEN
P
ZOSTAĆ DROGERIĄ ROKU

Proszę opisać, czym wyróżnia się Państwa drogeria na rynku, co stanowi o jej przewadze konkurencyjnej i decyduje o sukcesie

WYŚLIJ FORMULARZ

