Szanowni Państwo,
w związku z organizacją XXIII edycji Gali Ambasador Województwa Lubelskiego
i XVI edycji projektu gospodarczego Marka Lubelskie, zwracamy się z prośbą
o rozważenie możliwości współpracy przy najważniejszym przedsięwzięciu
promocyjnym Województwa Lubelskiego, które stwarza doskonałą okazję do
prezentacji i promocji Państwa ﬁrmy.
Tegoroczna Gala Ambasador Województwa Lubelskiego i Marka Lubelskie
odbędzie się 26 lutego 2022 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Uroczystość wręczenia statuetek Ambasadora Województwa Lubelskiego oraz
certyﬁkatów Marka Lubelskie cieszy się ogromnym zainteresowaniem mediów
całego województwa lubelskiego.
Tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego otrzymują osoby, instytucje i ﬁrmy,
które poprzez swoją działalność promują region w kraju i za granicą. Prawo
zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA
mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów),
organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek
o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” oraz regulamin
konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.lubelskie.pl
w zakładce PROMOCJA, SPORT, TURYSTYKA, NGO. Zgłoszenia kandydatur należy
dokonać wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym (skan
wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres:
ambasador@lubelskie.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego –
nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: ambasador@lubelskie.pl

Województwo Lubelskie ogłosiło także nabór do XVI edycji projektu
gospodarczego
Marka
Lubelskie.
Podstawowym
warunkiem
uczestnictwa w projekcie gospodarczym Marka Lubelskie jest
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa
Lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy, udział w projekcie Marka
Lubelskie jest bezpłatny.
Regulamin przystąpienia do projektu gospodarczego Marka
Lubelskie oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
www.marka.lubelskie.pl.

OGŁASZAMY
NABÓR

Przedsiębiorca może zgłosić swój udział poprzez
dostarczenie bądź wysłanie specjalnego formularza
zgłoszeniowego do Departamentu Gospodarki
i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskie
go Województwa Lubelskiego z siedzibą przy
ul. Artura Grottgera 4 w formie papierowej, wysłać pocztą
lub w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Marka
Lubelskie tel. (81) 44 16 799; e-mail: marka@lubelskie.pl.
Zgłoszenia można nadsyłać do 15 stycznia 2022 roku.

