
 
 

Formularz ZGŁOSZENIOWY do Konkursu (1) 
 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej  Stanowisko  

Pełna nazwa firmy  NIP  

Miejscowość, kod pocztowy  Ulica  

Tel. osoby zgłaszającej  e-mail  os. zgłaszającej  

Tytuł zgłaszanego projektu  
 

 

 
 

 

 

Ceny netto, nie uwzględniają 23% VAT. Do cen publikacji nie są wliczone koszty wysyłki pocztowej.  
Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu i jestem uprawniony(-a) do podpisywania faktur VAT. 
Upoważniam firmę Agape s.c. do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.  
 
Zgłoszenie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób zgłaszających biuletyn. Zgodnie z 
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: Administratorem Pana/Pani 
danych osobowych jest Agape s.c., ul. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa (dalej „Agape”). Pana/Pani dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez Agape w celu: otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od Agape na potrzeby 
promocji usług spółki; otrzymywania informacji o Konkursie Biuletynów Firmowych i innych wydarzeniach z branży custom publishing; 
utrzymywania kontaktu z Panem/Panią, jeżeli komunikuje się Pan/Pani z Agape drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną 
pocztą. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane te będą przetwarzane na czas 
działalności Agape, chyba że wcześniej zostanie cofnięta Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Osoba, której dane 
dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba 
której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@agape.com.pl. Pana/Pani dane osobowe mogą być 
przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności Agape, tj. firmom świadczącym usługi 
hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, jak wysyłka newslettera. Agape nie stosuje profilowania. W 
związku z powierzeniem nam danych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 
 

.............................................................................. 
Podpis osoby uprawionej do podpisywania faktur VAT 
 
 

 
 
 
 
 
 

TAK/NIE Po rozstrzygnięciu Konkursu proszę o przygotowanie: Cena 

 
Bestseller! 
1. Raport o zwycięzcach 

opis raportu na str. 3 99 zł 

 
Bestseller! 

2. Szczegółowe informacje statystyczne  
opis raportu na str. 3 249 zł 

 
Rekomendacja Agape!  
3. Specjalistyczne opinie Jury  

opis usługi na str. 3 749 zł 

 
Częsty wybór! 
4. Konsultacje osobiste 

opis usługi na str. 3 379 zł 

 
Częsty wybór! 

5. Audyt ekspres 
opis usługi na str. 4 679 zł 

 
Rekomendacja Agape!  
6. Indywidualna strategia rozwoju biuletynu  

opis usługi na str. 4 1579 zł 

 7. Jedyna w Polsce dostępna książka o biuletynach custom publishing opis książki na str. 4 99 zł 

 8. „50 najczęściej popełnianych błędów w tekstach custom publishing” (PDF) opis poradnika na str. 4 40 zł 

 9. „Redakcyjny niezbędnik” (PDF) opis poradnika na str. 4 40 zł 

mailto:biuro@agape.com.pl
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Formularz ZGŁOSZENIOWY do Konkursu (2) 
 

 

 
 
.................................................... 
Podpis osoby zgłaszającej projekt 
 
 

Tytuł zgłaszanej pracy  

Kategoria (wpisujemy kategorię,  
do której zgłaszana jest praca,  
zgodnie z listą kategorii umieszczonych  
w regulaminie Konkursu) 

 

Objętość, częstotliwość, nakład Objętość:                                     Częstotliwość:                                                 Nakład: 

Informacje o firmie 

(specyfika działalności) 

 

 

Informacje  
o celach  
projektu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informacje  

o projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Historia projektu 
(najważniejsze fakty) 

 

 
 
 
 
 

Inne ważne informacje  
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Pakiety doradcze Opis pakietu Cena 

 

 

 

Raport o zwycięzcach 
 
W raporcie znajdziemy: 
• zwycięzców we wszystkich kategoriach konkursowych; 
• liczbę punktów zdobytych przez zwycięzców; 
• oceny Jury, które zdecydowały o zwycięstwie laureatów; 
• wypowiedzi Jury o poziomie prac; 
a także: 
• wyniki Konkursu Biuletynów Firmowych od pierwszej edycji (2001 r.). 

99 zł 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje statystyczne  
W tym pakiecie zaprezentujemy:  
• informacje dotyczące miejsca i punktacji przyznanych  
przez Jury w każdym z obszarów konkursowych; 
• porównanie z biuletynami, które wygrały Konkurs; 
• porównanie z biuletynami z branży (jeśli uczestniczą); 
• porównanie każdego ocenianego kryterium biuletynu z biuletynami,  
które zdobyły najwięcej i najmniej punktów w kryterium; 
• zestawienie średnich ocen Jury w kategorii, w której startuje biuletyn.  
• listę pierwszych 5 lub 10 miejsc w danej kategorii z podaniem zdobytej punktacji. 
 

Przedstawimy również rekomendację Agape, które obszary biuletynu wymagają 
szczególnej uwagi. Cały pakiet zawiera ok. 15 stron prezentacji. 

 

249 zł 

 

 

 

Specjalistyczne opinie Jury 
Opinie te są indywidualnie przygotowywane przez członków Jury 
odpowiedzialnych za ocenę danego biuletynu, na podstawie ich 
wiedzy, doświadczenia, a także dzięki możliwości porównania 
ocenianego biuletynu z innymi pracami startującymi w Konkursie.  
 

W pakiecie oferujemy: 
• specjalistyczne opinie dotyczące zalet i wad biuletynu; 
• zestaw najważniejszych plusów i minusów analizowanego tytułu; 
• rekomendacje Agape, które obszary, wynikające z oceny  
poszczególnych elementów biuletynu, wymagają szczególnej uwagi. 
 

749 zł 

 

 

Konsultacje osobiste 
Konsultacje osobiste to pakiet doradczy, w którym podczas 
spotkania omówimy zgłoszony do Konkursu biuletyn. 
 
W trakcie konsultacji osobistych: 
• omówimy wyniki Konkursu i zaprezentujemy najlepsze prace; 
• przeanalizujemy oceny konkursowe zgłoszonego biuletynu; 
• zarekomendujemy zmiany i ulepszenia w ocenianym biuletynie. 

379 zł 
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Pakiety doradcze Opis pakietu Cena 

 

 

 

Audyt ekspres 
Audyt ekspres ma na celu zasygnalizowanie najważniejszych 
obszarów publikacji, przedstawienie zalet i wad publikacji.  
 

Dzięki wprowadzeniu zmian zawartych w audycie ekspres, biuletyn  
stanie się atrakcyjniejszym pismem. Zwiększy się zainteresowanie 
publikacją, a w konsekwencji łatwiejsze będzie przekazywanie informacji czytelnikom. 
 

W pakiecie znajdziemy porady dotyczące 4 obszarów publikacji: 
• celów, adresata i wizerunku; 
• języka, redakcji tekstów; 
• atrakcyjności wizualnej, grafiki; 
• druku i oprawy, formatu publikacji, nawigacji. 

679 zł 

 

 

 

Indywidualna strategia rozwoju biuletynu 
Najbardziej rozbudowany i zaawansowany pakiet doradczy Agape.  
W strategii znajdziemy: 
• propozycje układu poszczególnych działów biuletynu;  
• propozycje zawartości działów;  
• propozycje tematyczne, uwzględniające oczekiwania  
grupy docelowej biuletynu i cele stawiane przed publikacją.  
 

Propozycje dotyczą tematyki: informacyjnej, integracyjnej, motywacyjnej  
i edukacyjnej. To kilkadziesiąt stron najbardziej specjalistycznej wiedzy  
i doradztwa ekspertów Agape, które pozwolą na dynamiczny rozwój biuletynu. 

 

1579 zł 

 

 

 

Jedyna w Polsce książka o biuletynach 
Książka „Biuletyn firmowy. 285 pytań i odpowiedzi” autorstwa 
Tomasza Kościelnego zawiera nie tylko odpowiedzi na najczęściej 
pojawiające się pytania, ale i wiele zagadnień rzadszych i bardziej 
szczegółowych. Napisana w formie żywego, przejrzystego 
językowo dialogu nie sprawi nikomu trudności w odbiorze.  
To nie jest „cegła” – specjalistyczne wydawnictwo tylko dla ludzi z branży.  
To publikacja, po którą chętnie sięgną wydawcy, redaktorzy  
i wszyscy zainteresowani profesjonalnymi biuletynami firmowymi.  
Objętość: 152 strony, oprawa twarda. 

99 zł 

 

 

„50 błędów w tekstach custom publishing” (PDF) 
To najnowsza publikacja Agape. Dzięki poradnikowi odkryjesz swoje językowe 
niedociągnięcia i będziesz mógł je wyeliminować. Będziesz bardziej świadomie pracował 
nad tekstem. Przede wszystkim dostaniesz inspirację, by uważniej budować swoją 
codzienną, nie tylko firmową, komunikację. 
Objętość: 34 strony, format: pdf. 
 

40 zł 

 

 

„Redakcyjny niezbędnik” (PDF) 
Publikacja zawiera „Krótki kurs dziennikarstwa” i „Krótki kurs redagowania.” 
 

„Krótki kurs dziennikarstwa” opisuje poszczególne etapy powstawania tekstu. W czwartej 
części zawarte jest kompendium wiedzy o formach dziennikarskich, stosowanych  
w biuletynach. „Krótki kurs redagowania” to publikacja poświęcona zasadom adiustacji  
tekstów dziennikarskich. Zawarty w niej przegląd problemów, związanych z 
przygotowaniem tekstów do druku, z pewnością okaże się przydatny redaktorom 
firmowych gazet.  

40 zł 


