Wrocław, 28.04.2017

INFORMACJA PRASOWA

Plebiscyt flotowy Fleet Derby – oddaj swój głos
Fleet Derby 2017 - to już 6. edycja ogólnopolskiego plebiscytu flotowego, organizowanego przez
magazyn „Fleet”. Ideą plebiscytu jest popularyzacja na stronie www.fleetderby.pl wszystkich
zgłoszonych: produktów i usług przeznaczonych dla branży flotowej, osobowości flotowych,
ekologicznych flot samochodowych i motoryzacyjnych marek flotowych oraz wyróżnienie
najlepszych w poszczególnych kategoriach poprzez głosowanie internetowe.
Fleet Derby to plebiscyt internetowy, dedykowany zarówno dostawcom rynkowym, jak i jego odbiorcom. Celem
plebiscytu jest prezentacja i promocja na www.fleetderby.pl najlepszych produktów i usług flotowych, jakie
dostępne są na rynku w danym roku. Z tego powodu, nagrody – statuetki Fleet Derby – przyznawane są
corocznie w kilkunastu różnych kategoriach. Dzięki tak różnorodnej kategoryzacji, możliwe jest poznanie i
porównanie dostępnych na polskim rynku aktualnych ofert flotowych.
Głosowanie w plebiscycie trwa do 10 czerwca br. i odbywa się tylko on-line, za pośrednictwem strony
www.fleetderby.pl. Głosy w plebiscycie mogą oddawać: fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę
flotową w firmach, decydenci, koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych,
przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management, partnerzy biznesowi nominowanych.
Uzyskanie największej liczby głosów od bezpośrednich odbiorców rynkowych, stanowi niewątpliwie największą
wartość dla zwycięzców (co też sami podkreślają dotychczasowi laureaci -> Opinie Laureatów Fleet Derby).

Kategorie plebiscytu Fleet Derby 2017:
I. Produkt/ Usługa Flotowa
Produkty i usługi dedykowanych branży flotowej zgłaszane są przez dostawców rynkowych w 20
podkategoriach. Zdobywca największej liczby głosów w danej podkategorii, zostanie nagrodzony statuetką:
„Fleet Derby 2017 – Produkt Flotowy” i/lub „Fleet Derby 2017 – Usługa Flotowa”:
Aplikacja mobilna | Ekologia | Dealer flotowy | Zarządzanie mobilnością / Car Sharing | Program serwisowy
realizowany przez ASO | Obsługa serwisowa oferowana przez niezależne sieci serwisowe | Technologia
przyszłości | Program finansowy importera dla MŚP | Telematyka (GPS, Monitoring) | Bezpieczeństwo | Car
Fleet Meetings Sp. z o.o.  ul. Pretficza 40B/1B  53-407 Wrocław
www.fleet.com.pl  www.fleetderby.pl  tel.: +71/ 339 79 03  tel./fax: +71/ 339 79 22

Fleet Management | Oprogramowanie do zarządzania flotą samochodową | Karta paliwowa | Short & mid-term
rental | Opony i serwis ogumienia | Stacja benzynowa przyjazna kierowcy | Odszkodowanie komunikacyjne |
Szacowanie wartości rezydualnej | Remarketing | Ubezpieczenie.
II. Osobowość Flotowa
O laur „Fleet Derby 2017 – Osobowość Flotowa Roku” – walczą przedstawiciele firm, którzy w pracy zawodowej
na stanowisku dyrektora, kierownika czy szefa sprzedaży flotowej w koncernie lub w firmie będącej dostawcą
usług flotowych – wyróżniają się charyzmą, usposobieniem, wynikami zawodowymi oraz szczególnym uznaniem
wśród klientów.
III. Motoryzacyjna Marka Flotowa
W tej kategorii jest oceniane polskie przedstawicielstwo koncernu motoryzacyjnego bądź oficjalny importer
samochodów, który oferuje samochody osobowe i użytkowe. Zapraszamy wszystkie koncerny/ importerów
samochodowych do zgłaszania swoich marek. O tym, który importer/ koncern otrzyma wyróżnienie „Fleet Derby
2017 – Motoryzacyjna Marka Flotowa”, zadecyduje największa liczba głosów.
IV. Ekologiczna Flota
Celem tej kategorii jest wyłonienie polskich firm, które poprzez inwestowanie w ekologiczne floty, przyczyniają
się do promowania postaw przyjaznych środowisku. Ekologiczna flota to przede wszystkim: pojazdy z napędem
elektrycznym, hybrydowym oraz zasilane paliwami alternatywnymi (CNG, LPG), spełniająca najwyższe normy
emisji spalin, szkolenia kierowców z zasad ekodrivingu, flota przyjazna środowisku. O tym, która firma otrzyma
statuetkę „Fleet Derby 2017 – Ekologiczna Flota”, zadecyduje największa liczba głosów.

Ogłoszenie wyników plebiscytu Fleet Derby 2017 nastąpi 20 czerwca 2017 w Warszawie. Statuetki Fleet Derby
2017 zostaną wręczone przez przedstawicieli redakcji magazynu Fleet.
Więcej informacji na stronie plebiscytu: www.fleetderby.pl
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