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Zostań Ambasadorem społeczności automatyki 
Zaproszenie do Konkursu iAutomatyka 

 

 

 

 

JAK TO DZIAŁA? 

Portal iAutomatyka.pl co miesiąc organizuje konkurs dla inżynierów z branży automatyki.  
W zamian za nadesłane i opublikowane artykuły oraz filmy związane z automatyką i robotyką, 
nasi użytkownicy otrzymują wartościowe nagrody i gadżety. Co miesiąc nasza redakcja zbiera 
pulę nagród od najlepszych  firm z branży (Ambasadorów).  

 

KORZYŚCI AMBASADORA 

• Bezpłatna, wieloetapowa reklama wśród społeczności ~50 000 osób z branży automatyki. 
• Oznaczenie Ambasadora w puli nagród z aktywnym linkiem do strony www firmy.  
• Promowanie nagród Ambasadora przez 30 dni wśród społeczności automatyki (na portalu i 

social media).  
• Oznaczenie Ambasadora w nagrodzonym artykule. 
• Oznaczenie Ambasadora na stronie konkursowej w sekcji „Najlepsze nagrody dostarczają”.  
• Możliwość umieszczenia odznaczenia na stronie firmy „Ambasador Projektu iAutomatyka”. 
• Możliwość brania udziału w każdym miesiącu. 

 

 

 

http://iautomatyka.pl/
https://iautomatyka.pl/category/konkurs-iautomatyka/nagrody/
https://iautomatyka.pl/category/konkurs-iautomatyka/prace-konkursowe/
https://iautomatyka.pl/konkurs-iautomatyka/
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Jak Zostać AMBASADOREM? 

To proste, zapoznaj się z ETAPEM 1 w tabeli, resztę zrobi nasza redakcja!  

ETAPY KONKURU IAUTOMATYKA: 

ETAP 1 
ZBIERANIE 

NAGRÓD 

Wyślijcie do naszej redakcji jedną lub więcej nagród – wtedy weźmiecie 
udział również w kolejnych miesiącach do czego bardzo namawiamy.   

 

Jakie mogą być nagrody?  
• Narzędzia elektryczne i mechaniczne, zestawy narzędzi, walizki itp.  
• Elektronika profesjonalna: mierniki, drukarki itp.  
• Elektronika użytkowa, głośniki, słuchawki, smartwatche itp.  
• Komponenty automatyki, sterowniki, zasilacze, panele HMI, czujniki itd. 
• Udział w szkoleniu. 
• Inne. 

 
Do każdej nagrody zalecamy dodać: 
• Gadżety firmowe aby nagroda jasno określała ambasadora. 

 

** Na przestrzeni wielu miesięcy wiemy, że czym ciekawsza nagroda, tym 
większe zaangażowanie w komentowanie ambasadora w social media. 

ETAP 2 
NAGŁAŚNIANIE 

PULI NAGRÓD 

 Przez 30 dni redakcja iAutomatyka nagłaśnia konkurs wśród społeczności: 

• Portalu iAutomatyka > 48 000 unikalnych użytkowników. 
+ notyfikacje na urządzenia mobilne i PC użytkowników portalu. 

• Grupy Automatyk Może Więcej > 15 000 członków 
• Fanpage Facebook – iAutomatyka >11 000 fanów 
• Inwestujemy w płatny zasięg na Facebook przez 30 dni.  
• LinkedIn iAutomatyka.pl oraz profilu prywatnym > 2000 kontaktów 

ETAP 3 
ZBIERANIE 

ZGŁOSZEŃ 

Przez cały miesiąc użytkownicy portalu przesyłają do naszej redakcji artykuły 
i filmy. Po naszym sprawdzeniu zostają publikowane na iAutomatyka.pl   

Zobacz nadesłane prace konkursowe - sprawdź 

ETAP 4 
NAGRADZANIE 

W ciągu 7 dni kolejnego miesiąca redakcja iAutomatyka wyłania zwycięskie 
prace konkursowe i ogłasza wyniki. W nagrodzonej pracy widnieje: 
oznaczenie ambasadora wraz z opisem nagrody. 

Koszt udziału:  0 zł 

http://iautomatyka.pl/
https://iautomatyka.pl/category/konkurs-iautomatyka/prace-konkursowe/
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OPIEKUNI KONKURSU 
 

 

 

 

 

 

 

Patryk Dłuski 

      Tel: +48 737 707 078 

patryk.dluski@iautomatyka.pl 

 

 

Martyna Frąckiel 

Tel: +48 607 319 659 

martyna.frackiel@iautomatyka.pl 

 

ADRES REDAKCJI 
 

iAutomatyka s.c.  

ul. Żurawia 71 lok 2.13  

15-540 Białystok  

NIP: 5423265091 
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