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INSPIRACJE ROKU  

2014  

spa inspirations  
 
 
 
 

 
CEL KONKURSU  
 wyróżnienie oraz promocja produktów i urządzeń dedykowanych do obiektów spa i beauty  
 promowanie profesjonalnych, sprawdzonych i nowatorskich rozwiązań 
 wskazanie dobrych rozwiązań i produktów inwestorom i managerom w branży spa i beauty  

 
 
Organizatorem konkursu „Inspiracje Roku 2014 Spa Inspirations” jest magazyn Spa Inspirations 
wydawany przez  Polski Instytut Spa i Wellness w Warszawie.  
 
Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie firmy działające na polskim rynku w sektorze spa, 
wellness i beauty. 
 
 
PRZEBIEG KONKURSU: 
Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2014 r.  Firmy mogą zgłaszać produkty do redakcji magazynu Spa 
Inspirations do 18  kwietnia 2014 r. Wyboru produktów dokonuje jury konkursu złożone z 
przedstawicieli magazynu „Spa Inspirations” i specjalistów w poszczególnych dziedzinach 
określonych przez kategorie konkursu.  
 
Jury ocenia produkty, uwzględniając następujące kryteria:  
 walory użytkowe produktu, 
 nowatorstwo rozwiązań,  
–    jakość wykonania,  
 relacja ceny do jakości, 
 opinie użytkowników,  
 zgodność z obowiązującymi normami i zasadami konsumenckimi. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie tytułów „Inspiracje Roku 2014” nastąpi w ostatnich dniach 
maja 2014 roku w Warszawie. O terminie i miejscu uroczystości zwycięzcy konkursu zostaną 
powiadomieni do 20 maja 2014 roku. 
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ZASADY KONKURSU 
A. Przedmiotem konkursu są produkty, urządzenia, rozwiązania, mające zastosowanie w ośrodkach 
spa, wellness i beauty, zgłaszane do konkursu w kategoriach: 
 
 Kosmetyki – linie do zabiegów spa 
 Stoły do masażu oraz wielofunkcyjne stoły do masażu 
 Fotele kosmetyczne  
 Urządzenia do manicure i pedicure 
 Rozwiązania i programy informatyczne 
 Urządzenia kosmetyczne do zabiegów na twarz i ciało 
 Medycyna estetyczna 
 Sauny   
 Akcesoria i urządzenia fitness 
 Urządzenia do terapii wodnych (specjalistyczne wanny terapeutyczne, wanny spa etc.) 
 Meble i wyposażenie    
 Higiena i dezynfekcja 
 Suplementy diety 
 Produkty nowatorskie i unikatowe  

 
 

 
B. Do konkursu mogą być zgłoszone: 
- produkty dostępne na rynku od minimum trzech miesięcy od daty zgłoszenia ich do konkursu, 
- produkty krajowe i zagraniczne, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym 
dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku, niewymagające dodatkowych badań 
laboratoryjnych, eksploatacyjnych i doświadczalnych. 
 
C. Zgłoszenie produktu do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie do redakcji magazynu Spa 
Inspirations w terminie do 18 kwietnia 2014 r. wypełnionej Karty Rejestracyjnej i Karty Produktu 
wraz z dokumentacją (materiał ilustracyjny, opis techniczny, katalog, instrukcja użytkowania i 
montażu) oraz potwierdzenia wpłaty z tytułu zgłoszenia do konkursu. 
 
D. Jako jedno zgłoszenie traktowane są maksymalnie 3 produkty  typowane do jednej kategorii. W 
przypadku, gdy firma zgłasza więcej niż 3 produkty w jednej kategorii lub zgłasza produkty w kilku 
kategoriach, wówczas wpłaca odpowiednią wielokrotność kwoty pojedynczego zgłoszenia.  
 
E. Firmy zgłaszające produkty do konkursu zobowiązują się: – dostarczyć do 18 kwietnia 2014 r. 
materiały ilustracyjne niezbędne do prezentacji produktów w magazynie Spa Inspirations 
(fotografie – min. wymiary 10x15 cm, pliki elektroniczne – tiff, jpg, eps; rozdzielczość min. 300 
dpi przy podstawie min. 10 cm). 
 
F. Jury konkursu wybierze najlepsze urządzenia i produkty. Ocena dokonywana jest na podstawie 
kryteriów określonych przez kategorie konkursu.  Jury może więc przyznać w danej kategorii jeden 
tytuł „Inspiracje Roku 2014 Spa Inspirations” oraz dwa wyróżnienia. Jury zostawia sobie prawo 
nagrodzenia większej ilości produktów.  
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ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA  
A. Laureaci otrzymują od organizatora certyfikat „Inspiracje Roku 2014 Spa Inspirations”. 
B. Laureaci mają prawo oznakować nagrodzony produkt znakiem „Inspiracje Roku 2014 Spa 
Inspirations”, jak również używać znaku do własnych celów promocyjnych i reklamowych. 
C. Specjalnie dla celów promocyjnych wydawnictwo Spa Inspirations opublikuje na swoich łamach 
w wydaniu  04/2014 zestawienie produktów zgłoszonych do konkursu. W zestawieniu tym każdy 
producent otrzyma prezentację co najmniej jednego produktu zgłoszonego do każdej z kategorii. 
 produkty, które otrzymają tytuł „Inspiracje Roku 2014 Spa Inspirations” będą przedstawione na 

półstronicowej prezentacji, 
 produkty, które otrzymają tytuł „Inspiracje Roku 2014 Spa Inspirations” będą zaprezentowane 

na stronie internetowej www.spainspirations.pl  
 informacja o wynikach konkursu rozesłana zostanie w newsletterze do bazy ośrodków spa w 

Polsce (hoteli spa i day spa)  
 
 

http://www.spainspirations.pl/

