Wrocław, 14.05.2019

INFORMACJA PRASOWA

Plebiscyt Fleet Derby 2019
Fleet Derby 2019 to już 8. edycja ogólnopolskiego plebiscytu produktów i usług niezbędnych do zarządzania
autem firmowym. Plebiscyt Fleet Derby to także prezentacja nowych technologii i rozwiązań biznesowych.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fleetderby.pl od stycznia do czerwca
2019 roku. Wyłącznym organizatorem plebiscytu jest redakcja miesięcznika Fleet. Auto w firmie.
Samochód firmowy stał się obecnie usługą w biznesie. Zapraszam do przeczytania artykułu oraz do zapoznania
się z szeroką gamą usług, które pozwalają na efektywne zarządzanie autem w firmie, i które są już dziś dostępne
na polskim rynku czytaj więcej

5 kategorii plebiscytu Fleet Derby 2019
1.

Produkt/ usługa flotowa
Produkty i usługi flotowe zgłaszane są w 22 podkategoriach:
 Program finansowy importera dla MŚP
 Telematyka (GPS, Monitoring)
 Bezpieczeństwo
 Szkoły bezpiecznej jazdy
 Wynajem długoterminowy (CFM)
 Finansowanie dla MŚP
 Oprogramowanie do zarządzania flotą
 Car Sharing
 Karta paliwowa

 Aplikacja mobilna importera
samochodowego
 Aplikacja mobilna dostawcy usług
 Short & mid-term rental
 Serwis ogumienia
 Opony
 Ekologia – napędy ekologiczne
 Dealer flotowy
 Program serwisowy ASO

 Niezależne sieci serwisowe
 Szacowanie wartości rezydualnej
 Remarketing
 Ubezpieczenia
 Technologia wspierająca
zarządzanie

Zobacz zgłoszone produkty: https://www.fleetderby.pl/glosowanie/glosuj-na-produktusluge-flotowa/
2.

Motoryzacyjna Marka Flotowa
W tej kategorii redakcja magazynu „Fleet” nominuje wszystkie dostępne na rynku marki motoryzacyjne.
Liczba oddanych głosów decyduje o zwycięstwie marki (osobno dla samochodów osobowych i użytkowych).
Zobacz marki flotowe: https://www.fleetderby.pl/glosowanie/glosuj-na-motoryzacyjna-marke-flotowa/

3.

Ekologiczna Flota
W tej kategorii nominują firmy, które poprzez wdrażanie programów zrównoważonego rozwoju
przyczyniają się do promowania rozwiązań przyjaznych środowisku.
Zobacz zgłoszone ekologiczne floty: https://www.fleetderby.pl/glosowanie/glosuj-na-ekologiczna-flote/

4.

Osobowość Flotowa
W tej kategorii redakcja magazynu „Fleet” nominuje managerów reprezentujących dostawców rynkowych.
Zobacz nominowane osobowości: https://www.fleetderby.pl/glosowanie/glosuj-na-osobowosc-flotowa/
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5.

Fleet Managera Roku - to kategoria, do której dostawcy rynku flotowego nominują fleet managerów.
Nominowanymi w tej kategorii mogą być managerowie, którzy zarządzają flotą aut firmowych w firmach
a w swojej pracy wyróżniają się szczególnymi osiągnieciami i charyzmą.
Zobacz nominowanych fleet managerów: https://www.fleetderby.pl/glosowanie/glosuj-na-fleet-managera/

Więcej informacji o plebiscycie na stronie plebiscytu: www.fleetderby.pl

KONTAKT DO ORGANIZATORA:
Dominika Wejksznia
dyrektor marketingu i PR | Fleet Meetings Sp. o.o.
e-mail: dominika.wejksznia@fleet.com.pl
tel.+48 (71) 339 79 22, mobile: +48 668 400 633
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