2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW
OPROGRAMOWANIA FIRMY BENTLEY!
Zachęcamy do zgłaszania projektów do konkursu Going Digital Awards in Infrastructure 2021!
Konkurs Going Digital Awards in Infrastructure, wcześniej znany jako nagrody Year in Infrastructure, to prestiżowy
i dobrze oceniany globalny konkurs, który docenia cyfrowy postęp w infrastrukturze. Od 2004 roku wyróżniono ponad
4000 najlepszych projektów infrastrukturalnych z całego świata.

NOMINOWANI

FINALIŚCI

ZWYCIĘZCY

Najważniejsze powody, dla których warto zgłosić swój projekt
Nominowanie to pierwszy krok do zyskania światowego uznania dla Twojego projektu infrastrukturalnego. Zachęcamy
do zapoznania się z korzyściami i nagrodami związanymi z uzyskaniem tytułu nominowanego, finalisty i zwycięzcy.
•
•
•
•

Prezentacja projektu w katalogu Infrastructure Yearbook
Bezpłatny dostęp do biblioteki treści cyfrowych z Bentley Institute Press, w tym publikacji i podręczników
Certyfikat uczestnictwa
Promocja projektu wśród globalnej publiczności poprzez działania marketingowe i PR firmy Bentley

•M
 ożliwość zaprezentowania projektu na globalnej platformie przed jurorami, ekspertami z branży oraz
przedstawicielami światowych mediów
•W
 szyscy finaliści zostają uhonorowani trofeum
•M
 ożliwość wystąpienia w roli prelegenta na innych wydarzeniach, webinariach i imprezach branżowych
organizowanych przez firmę Bentley
• Prezentacja finalisty i profil projektu zamieszczone zostaną na stronie internetowej firmy Bentley
•
•
•
•

Darowizna w wysokości 1000 USD na cele charytatywne w imieniu organizacji zwycięzcy
Prezentacja projektu przez strategicznych partnerów medialnych
Globalna informacja prasowa prezentująca zwycięzców w każdej kategorii
Wyjątkowe, ręcznie wykonane trofeum zwycięzcy oraz plakat przedstawiający zwycięski projekt

Od projektu, przez budowę, po eksploatację
Kategorie w konkursie 2021 Going Digital Awards obejmują wszystkie formy i etapy projektów infrastrukturalnych.
Która z 19 kategorii najlepiej pasuje do Twojego projektu?

Mosty • Budynki i zespoły budynków • Cyfrowe miasta • Cyfrowe budownictwo • Inżynieria geotechniczna •
Zagospodarowanie terenu • Produkcja • Górnictwo i inżynieria morska • Wytwarzanie energii • Zarządzanie
informacją o realizacji projektu • Kolej • Modelowanie rzeczywistości • Wydajność drogowego i kolejowego
majątku trwałego • Drogi i autostrady • Inżynieria budowlana • Infrastruktura sieciowa • Wydajność majątku
trwałego infrastruktury sieciowej i przemysłowej • Zakłady uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków • Sieci
wodociągowe, kanalizacyjne i burzowe

Prześlij swój PROJEKT w 3 prostych krokach!

1

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY

2

PRZEŚLIJ TRZY OBRAZY
W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

3

ZAAKCEPTUJ WARUNKI UMOWY
UDZIAŁU W KONKURSIE

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu przesyłania
zgłoszeń i opisów kategorii, odwiedź stronę internetową:
YII.Bentley.com/Awards

KLIKNIJ, ABY ROZPOCZĄĆ
Etapy nominacji: od rejestracji do przesłania zgłoszenia
Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej przesyłania zgłoszeń.
Obejrzyj film, aby w ciągu jednej minuty zrozumieć proces składania zgłoszeń!

Jeśli posiadasz już istniejący login z zeszłego roku, użyj go. Nie ma potrzeby ponownej
rejestracji.
Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji „Resetuj hasło”.

Wybierz
preferowany język,
wpisz podstawowe
informacje
i zarejestruj się.

Zweryfikuj swoje
konto.

Po zweryfikowaniu
aktywowany
zostanie przycisk
„Rozpocznij”.

1

2

3

Możesz teraz
rozpocząć
wypełnianie
nominacji.
Prześlij
zgłoszenie.
Wyświetl podgląd
przykładowego
formularza
zgłoszeniowego.
Powodzenia!

