2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

VYZÝVÁME VŠECHNY UŽIVATELE PRODUKTŮ BENTLEY!
Nominujte svůj projekt na ocenění Going Digital 2021 v infrastruktuře!
Ocenění Going Digital v infrastruktuře, dříve známé jako ocenění Year in Infrastructure, je vzrušující a respektovaná
celosvětová soutěž, která oceňuje digitální pokrok v infrastruktuře. Od roku 2004 tento program ocenil přes 4 000
nejvýznamnějších projektů infrastruktury z celého světa.

NOMINANTI

FINALISTÉ

VÍTĚZOVÉ

Hlavní důvody k nominaci vašeho projektu
Přihlášení vašeho projektu je prvním krokem k získání celosvětového uznání pro váš projekt v oblasti infrastruktury.
Podívejte se, jaké výhody a odměny můžete získat, jestliže se stanete kandidátem, finalistou nebo vítězem.
• Projekty budou prezentovány v ročence Infrastructure Yearbook
•B
 ezplatný přístup do knihovny digitálního obsahu od Bentley Institute Press, včetně referenčních knih
a učebnic
• Certifikát o účasti
•P
 ropagace projektu před celosvětovým publikem prostřednictvím marketingového a PR oddělení
společnosti Bentley
• Příležitost představit projekt na celosvětové platformě před porotou, kolegy a členy mezinárodního tisku
• Všichni finalisté budou vyznamenáni trofejí pro finalisty
•M
 ožnost prezentovat jako hostující řečník na akcích, webinářích a průmyslových akcích pořádaných
společností Bentley
• Prezentace finalistů a profil projektu budou zveřejněny na webu společnosti Bentley

• Dar v hodnotě 1 000 USD na charitu jménem organizace vítěze
• Projekt představený strategickými mediálními partnery
• Vítězům

v každé kategorii bude vyjádřeno uznáni v celosvětové tiskové zprávě. Vítězové obdrží
osobitou, ručně vyrobenou trofej a plakát s oceněním, který představuje jejich projekt

Od návrhu přes výstavbu až po provoz
Kategorie ocenění Going Digital 2021 zahrnují všechny formy a fáze projektů z oblasti infrastruktury. Která z 19 kategorií
přísluší vašemu projektu?

Mosty • Budovy a areály • Digitální města • Digitální výstavba • Geotechnické inženýrství • Rozvoj pozemků
a stavenišť • Výroba • Důlní a námořní stavební inženýrství • Výroba elektrické energie • Správa informací
o realizaci projektu • Železnice a přeprava • Modelování reality • Výkonnost silničních a železničních aktiv •
Silnice a dálnice • Stavební inženýrství • Inženýrské sítě a telekomunikace • Výkonnost inženýrských sítí
a průmyslových aktiv • Čistírny vody a odpadních vod • Sítě pro pitnou vodu, odpadní a dešťovou vodu

Odešlete PROJEKT ve třech snadných krocích!
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VYPLŇTE ONLINE
NOMINAČNÍ FORMULÁŘ
NAHRAJTE TŘI
OBRÁZKY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
PŘIJMĚTE PODMÍNKY
SMLOUVY O ÚČASTI

Další informace o zasílání nominace a popisech jednotlivých
kategorií najdete na stránkách: YII.Bentley.com/Awards

ZAČNĚTE KLIKNUTÍM
Postup nominace: od registrace po odeslání
Klikněte sem a navštivte stránku pro nominace.
Podívejte se na video, které vám osvětlí postup odevzdání přihlášky během pouhé chvilky!

Jestliže už máte přihlašovací údaje z minulého roku, použijte je. Není třeba registrovat se znovu.
Jestliže si nepamatujete své heslo, použijte možnost „Resetovat heslo“.

Vyberte
preferovaný
jazyk, vyplňte
základní informace
a zaregistrujte se.

Ověřte svůj účet.

Po ověření vašeho
účtu dojde k aktivaci
tlačítka Zahájit
nominaci (Start
entry).
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Nyní můžete začít
vyplňovat nominaci.
Odešlete
nominaci.
Náhled ukázkového
nominačního
formuláře.
Hodně štěstí!

