2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Konkurs Going Digital Awards in Infrastructure, wcześniej znany jako nagrody Year in Infrastructure, to prestiżowy
ogólnoświatowy konkurs, który docenia cyfrowy postęp w infrastrukturze. Od 2004 roku wyróżniono ponad 4000
najlepszych projektów infrastrukturalnych z całego świata.

Jak stworzyć zwycięskie zgłoszenie
Przedstawiamy kilka przydatnych wskazówek, które pomogą w przesłaniu zwycięskiego projektu.
Na początek zapraszamy do odwiedzenia strony YII.bentley.com/Awards, która umożliwia zapoznanie się z zasadami
konkursu i wybranie kategorii, która najlepiej pasuje do danego projektu.

Co jury chce zobaczyć
•
•
•
•

Innowacyjne wykorzystanie osiągnięć cyfrowych i innych technologii w celu realizacji celów projektu
Jak udało się przezwyciężyć wyzwania – zarówno duże, jak i małe
Dane ilościowe wykazujące pozytywne rezultaty
Zrównoważony plan realizacji, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym

Przydatne wskazówki dotyczące pisania zgłoszenia
DOBRE ZGŁOSZENIA: SPEŁNIJ WYMAGANIA
Proces nominacji do konkursu Year in Infrastructure pozwala Ci osiągnąć sukces. Jeśli będziesz
postępować zgodnie z poniższymi krokami i odpowiesz dokładnie na pytania, jesteś na dobrej
drodze do nominacji.
Wypełnij formularz zgłoszeniowy online
Prześlij trzy obrazy w wysokiej rozdzielczości
Najlepsza rozdzielczość: 7200 × 5400 pikseli (lub 24 × 18 cali przy 300 dpi)
Minimalne wymagania: 3600 × 2700 pikseli (lub 24 × 18 cali przy 150 dpi)
Prześlij projekt przed upływem terminu

LEPSZE ZGŁOSZENIA: DODAJ COŚ WYJĄTKOWEGO
Aby zostać finalistą, Twoje zgłoszenie potrzebuje czegoś ekstra. Zobacz poniższe wskazówki,
aby zaprezentować swój projekt w nowym świetle.
Nie umniejszaj wagi swojego projektu
Przedstaw szczegółowe opisy zawierające zakres projektu, cele i zastosowane metody.
Opisz, w jaki sposób wykorzystano oprogramowanie firmy Bentley do osiągnięcia celów
Udziel szczegółowych odpowiedzi. Na przykład, nie mów, że coś pomogło Ci zwiększyć zwrot z inwestycji; powiedz
jurorom, w jaki sposób pomogło to go zwiększyć.
Dodaj elementy wizualne i dźwiękowe
Mogą to być filmy wideo, przejścia narracyjne lub inne multimedia, które pomogą jurorom lepiej zrozumieć i wyobrazić
sobie Twój projekt.

NAJLEPSZE ZGŁOSZENIA: NIE OGRANICZAJ SIĘ!
Jeśli zależy Ci na zwycięstwie, możesz jeszcze bardziej wyróżnić swój projekt.
Powiedz jurorom, dlaczego Twój projekt jest wyjątkowy i innowacyjny
Wyjaśnij, co wyróżnia Twój projekt pod względem innowacji i postępów.
Podaj wymierne, mierzalne dane liczbowe
Udziel szczegółowych odpowiedzi. Na przykład, nie mów, że coś pomogło Ci zwiększyć zwrot z inwestycji; powiedz
jurorom, w jaki sposób pomogło to go zwiększyć.
Dodaj elementy wizualne i dźwiękowe
Ile czasu udało się zaoszczędzić? Jaki jest Twój szacowany zwrot z inwestycji? Jaka była procentowa redukcja
kosztów? Jakie są korzyści dla całej branży lub społeczeństwa?

CHCEMY CIĘ TU ZOBACZYĆ!

