
НАЦІОНАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ТА ВІДЗНАКИ

*Використання торгової марки «Компанія року» передається на основі договору

 Використовувати відзнаки при участі в конкурсах, тендерах та виставках
 Опублікувати новини про отримані відзнаки на сайтах Аналітичного

центру та найбільш відомих видань України
 Розмістити логотип «Компанія року» на упаковці, візитках, каталогах,

сайті та на документах підприємства

Право отиримання статусу «Компанія року» надається
виключно кращим підприємствам галузі, які за результатами
аналітики увійшли до реєстру Надійних та інвестиційно-
привабливих підприємств України.

Перелік номінантів затверджується Асоціацією економічного
співробітництва та розвитку на основі аналітичних данних.

Статус «Компанія року» затверджує:
 Ви являєтесь одним з кращих підприємств галузі
 Престижність та високу репутацію компанії
 Підприємство завжди виконує свої зобов’язання, гарантує якість своїх послуг
 Компанія являється престижним роботодавцем, фахівці мають високий рівень кваліфікації
 Постачальник гарантує високий сервіс та вчасне виконання обов’язків
 Підприємство є перспективним для інвестування та довгострокового кредитування

При отриманні відзнаки Ви зможете:

 Використати подію та провести ефективну рекламну кампанію
 Відсвяткувати подію на підприємстві, мотивувати команду на нові досягнення
 Скористатися додатковими послугами та перевагами для учасників номінації



ВІДЗНАКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ТА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

 Показник високої кваліфікації спеціалістів
 Мотивація колективу, відзнака кращих працівників
 Офіційне нагородження в честь ювілею,

корпоративних та державних свят

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

 Підтвердження професіоналізму в управлінні підприємством
 Вагома подія року в історії досягнень керівника та компанії
 Відзнака працівників за особливі досягнення

ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА

Нагороди фіксуються в трудовій книжці працівника на основі статті 48 Трудового кодексу України (відповідно до Наказу «Про затвердження
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» Мін'юст України, Мінсоцзахист; Наказ, Інструкція від 29.07.1993 № 58)

 Написання та публікація новин про Вашу компанію
 Зйомка відеорепортажу про підприємство
 Розробка і друк візиток, банерів та наліпок з логотипом «Компанія року»
 Участь у конференціях та заходах Аналітичного центру, Асоціації 

співробітництва та розвитку підприємництва

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Для перегляду публікації натисніть на логотип каналу або фото
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