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R E K L A M A

Właśnie teraz niemal w całej
Europie ruszają letnie wyprze-
daże. W Koszalinie też. Z tej
okazji Centrum Handlowe
„Forum” już po raz trzeci przy-
gotowało dla swoich klientów
specjalną wyprzedażową „Noc
rabatów”. Tym razem będzie
można nie tylko zrobić zakupy
w niższych cenach, ale też wy-
grać wiele atrakcyjnych na-
gród. 

„Noc rabatów” to jest po-
czątek wyprzedaży, pierwsza
okazja do zrobienia zakupów w

niższych niż zwykle cenach. To
też większe prawdopodobie-
ństwo, że wymarzona sukienka
będzie jeszcze dostępna w wy-
branym rozmiarze. Mistrzynie
w wyszukiwaniu dobrych
okazji wiedzą, że z czasem
wybór jest coraz mniejszy. 

W tym roku „Nocy rabatów”
towarzyszy konkurs „Nocne
marki”. Mogą wziąć w nim
udział wszyscy, którzy w go-
dzinach od 21 do 23.30 zrobią
zakupy za co najmniej 50 zł i
na kuponie konkursowym za-

piszą hasło promujące „Forum”
Koszalin. 

Nagrodą główną w kon-
kursie jest telewizor Samsung
3D 46 cali o wartości 3.999 zł.
Poza tym w konkursie można
wygrać pralkę, telewizory pla-
zmowe, notebooki, konsolę
Playstation, aparaty cyfrowe i
wiele innych nagród. 

Tylko 25 czerwca wszystkie
sklepy w „Forum” Koszalin
będą otwarte aż do północy.
Warto skorzystać z okazji. 

(BOG)

Noc rabatów z nagrodami. Można zrobić tańsze zakupy 
WYPRZEDAŻE W najbliższą sobotę możesz taniej zrobić zakupy w Koszalinie i jeszcze wygrać nagrodę. Na klientów czeka wiele niespodzianek. 

„Noc rabatów” to jest początek wyprzedaży, pierwsza okazja do zrobienia zakupów w niższych niż zwykle ce-
nach. Fot. sxc.hu 
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Działania innowacyjne i roz-
wojowe zgłaszać mogą: przed-
siębiorcy (firmy – mikro, małe,
średnie, duże), gminy (wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miej-
skie), organizacje pozarządowe
(fundacje, stowarzyszenia),
inne organizacje i podmioty. 

Fundacja Innowacji i Roz-
woju, która jest organizatorem
konkursu, promuje tych,
którzy w swoim regionie wpro-
wadzają najlepsze i najcie-
kawsze rozwiązania. Zgłasza-
jący mają na to czas do końca
września, a udział dla firm sek-
tora MŚP, gmin, organizacji w
konkursie jest bezpłatny. 

Zdaniem Krzysztofa Duch-
nowskiego, prezesa Fundacji,
polskie firmy zaczęły inwe-
stować w innowacyjne projekty
także w mniejszych miejsco-
wościach. – Daje się zauważyć
pewien umiarkowany opty-
mizm – twierdzi Duchnowski.
– Jednak bez rozwiązań syste-
mowych trudno o innowacyjną
gospodarkę jako całość. Widać
elementy pozytywne, ale dużo
jeszcze pracy przed nami – do-

daje. Fundacja przyznaje ty-
tuły w dwóch edycjach: na po-
ziomie regionalnym, czyli wo-
jewódzkim, oraz na poziomie
krajowym. W ubiegłych latach
konkurs cieszył się wśród firm,
samorządów i organizacji
dużym powodzeniem – w
sumie nadesłały one blisko 2
tys. zgłoszeń. – Przez ostatnie

3 lata udało się zbudować pro-
jekt o charakterze ogólnopol-
skim, a jednocześnie „od-
dolnym” – podkreśla Krzysztof
Duchnowski. 

Tytuły w ramach konkursu
są przyznawane w następu-
jących kategoriach: 

– Innowacyjna firma, 
– Innowacyjny produkt, 

– Innowacyjna usługa, 
– Innowacyjna gmina, 
– Innowacyjna organizacja, 
– Innowacyjny projekt

unijny, 
– Dynamicznie rozwijająca

się firma 
oraz w nowej kategorii „Wi-

zjoner IT”. 
Nowa kategoria docenić

ma innowacje w systemy in-
formatyczne. Rozważane
będą tu zarówno istniejące
już rozwiązania, jak i nowe
projekty. 

W ubiegłych latach zwyci-
ęzcami konkursu były zarówno
małe firmy, jak i ogólnopolscy
giganci – każdy w swojej kate-
gorii. Nagrody przyznawano

zarówno za produkty codzien-
nego użytku – takie, jak pralka
z Mastercooka, czy „Cyfrowy
Magnetowid” z Dialogu, jak i
za specjalistyczne. Do tych
ostatnich należy między in-
nymi specjalny kombajn z
Zabrzańskich Zakładów Me-
chanicznych, ultrasonograf
stworzony w firmie ECHO-
SON w lubelskiem, czy ultra-
lekki samolot z podkarpac-
kiego Aero-Kros. 

W przypadku przedsi-
ębiorstw sprawa jest prosta.
Czym jednak jest „innowa-
cyjna gmina"? Ocena zależy
przede wszystkim od realizo-
wanych inwestycji, wspierania
przedsiębiorczości, działań pro-
ekologicznych i jakości obsługi
mieszkańców. 

O wyróżnienia i tytuły
mogą walczyć też organizacje
pozarządowe i stowarzy-
szenia. Tu głównymi kryte-
riami oceny będzie wprowa-
dzanie nowych rozwiązań oraz
działania edukacyjne. Szcze-
gólnie wysoko jury konkursu
zamierza nagradzać organizo-
wanie konferencji i publikacje
wspierające przedsiębiorczość.

d

Startują innowacyjne firmy 
KONKURS Rozpoczyna się kolejna, IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. W tym roku walczyć będą
one dodatkowo o tytuł w nowej kategorii: „Wizjoner IT”.

Laureaci ogólnopolskiego finału konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010. Fot. Archiwum


