Best Pandemic Recovery Award
Awards Description:
The Pandemic presented numerous challenges for all businesses, however it also
created countless examples of innovations & adaption in the face of difficult times.
This award will be won by a successful and outward looking company or person who is
currently experiencing growth / recovery relative to their sector post pandemic. The
winner must have established their position within the marketplace through a mixture
of sound business techniques, innovation, creativity, and entrepreneurialism. The
winner must also demonstrate that they are actively engaged in the local community.
Award Scoring Criteria:
Your nomination will be judged by an independent Judging Panel who will be looking
at:
o The businesses strategy for identification of growth opportunities for existing
products/services or plans for developing new products/services linked to
future growth of the business.
o Growth in sales and profitability achieved relative to the sector
o Growth in product/service range and portfolio
o Job Creation (achieved and potential)
o Setting and achieving key objectives of the business
o Business Strategy, Vision, and Awareness of the Market
o Level of Business Innovation, Added Value and Enterprising Activity
o Marketing Performance
o Business and Operations Management
o Engagement with the local community and with stakeholders
•

When submitting please include your company details & contact information.

Prêmio de Melhor Recuperação Pandêmica
Descrição do prêmio:
A Pandemia apresentou inúmeros desafios para todos os negócios, mas também criou inúmeros
exemplos de inovação e adaptação em tempos difíceis. Este prêmio será ganho por uma empresa ou
pessoa bem-sucedida e voltada para o exterior que esteja atualmente experimentando crescimento /
recuperação em relação ao seu setor pós-pandemia. O vencedor deve ter estabelecido sua posição no
mercado por meio de uma mistura de técnicas de negócios sólidas, inovação, criatividade e
empreendedorismo. O vencedor também deve demonstrar que está ativamente engajado na
comunidade local.
Critérios de pontuação:
Sua indicação será decidida por um júri independente que vais analisar:

o A estratégia de negócios para identificação de oportunidades de crescimento para produtos/serviços
existentes ou planos para desenvolvimento de novos produtos/serviços vinculados ao crescimento
futuro do negócio.
o Crescimento de vendas e rentabilidade alcançados em relação ao setor.
o Crescimento na gama de produtos/serviços e portfólio.
o Criação de emprego (alcançada e potencial).
o Definir e alcançar os principais objetivos do negócio.
o Estratégia de negócios, visão e conhecimento do mercado.
o Nível de inovação empresarial, valor agregado e atividade empreendedora.
o Desempenho de marketing.
o Gestão de negócios e operações.
o Engajamento com a comunidade local e com os intervenientes.

