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XXVIII edycja konkursu „Teraz Polska” zakończona

W poniedziałek, 18 czerwca o godz. 18:45 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w

Warszawie  odbędzie  się  gala  wieńcząca  XXVIII  edycję  konkursu  „Teraz  Polska”.

Podczas  wydarzenia  poznamy  tegorocznych  laureatów  Godła  „Teraz  Polska”  oraz

konkursu „Wybitny Polak”.

W tym roku już po raz 28. zostaną wręczone statuetki „Teraz Polska”. 12 produktów,

10 usług, 2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 2 gminy zostaną nagrodzone Godłem „Teraz

Polska”. 

- Od kilku lat poziom konkursu “Teraz Polska” jest zdumiewająco wysoki. Tak było i

w tym roku – podsumowuje Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. -  Ponadto

tegoroczna edycja konkursu przyniosła wyjątkowo duże zróżnicowanie firm pod względem ich

wielkości. Gdy sięgam pamięcią wstecz, nie przypominam sobie sytuacji, by wśród laureatów

z jednej strony było tak wiele dużych polskich przedsiębiorstw o markach rozpoznawalnych

także za granicą, a z drugiej strony tak dużo małych, często rodzinnych firm. Ta różnorodność

bardzo nas cieszy – dodaje. 

Laureaci konkursu zyskają prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska”. - Ten

biało-czerwony  znak  jest  powszechnie  ceniony  i  rozpoznawany  dzięki  wysokiej  jakości

oznaczonym nim produktom i usługom. Polacy mu ufają, a to wielkie społeczne zaufanie jest

oczywiście ogromnym wyróżnieniem, ale i wielkim obowiązkiem. Tego zaufania nie można

bowiem  zawieść  –  mówi  Krzysztof  Przybył,  prezes  zarządu  Fundacji  Polskiego  Godła

Promocyjnego  „Teraz  Polska”.  - Korzystanie  z  Godła  “Teraz  Polska”  oznacza  przyjęcie

funkcji  ambasadora polskiej  marki  i  polskiej  jakości.  A  to  ogromne wyzwanie!  Nie  mam

jednak żadnych wątpliwości, że tegoroczni laureaci mu sprostają – komentuje. 

W trakcie uroczystości w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej przyznane zostaną

również nagrody „Wybitny Polak”. W tym roku trzy osoby dołączą do zacnego grona ludzi



promujących swoją działalnością i dokonaniami pozytywny wizerunek Polski i Polaków na

świecie. 

Uroczysta gala XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska” odbędzie się 18 czerwca br. o

godz. 18:45 w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Wieczór uświetni koncert

Jazz Bandu Młynarski – Masecki.  

Uroczystość poprzedzona zostanie konferencją prasową, która odbędzie się 18 czerwca

br. o godz. 11.00 (konieczność akredytowania się do 15 czerwca br.), w Holu Głównym

Teatru Wielkiego. Rejestracja rozpoczyna się o godz. 10:30.
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