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Gala „Luksusowa Marka Roku 2021” odbędzie się w poniedziałek 
22 listopada 2021 roku w luksusowym i prestiżowym hotelu Arche Krakowska.
Od samego rana odbywać się będą, spotkanie biznesowe oraz Targi Luksusu, 
których zwieńczeniem będzie przyznanie statuetek podczas uroczystej Gali.

Jedyne takie wydarzenie w Polsce, które
gromadzi liderów biznesowych sektora
premium z Polski i z całego świata.

Jedyna nagroda tego typu oraz jedyna taka
statuetka, wręczana luksusowym �rmom,
produktom i usługom na całym świecie.

Wyjątkowa okazja do wymiany poglądów
i nawiązania nowych kontaktów biznesowych
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Statuetki „Luksusowej Marki Roku” przyznawane są od 10 lat!  

Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się m.in.: Ghelamco, MontBlanc, Złota 44, 
DQ Vodka, Deutsche Bank, Hawker Beechcraft, Braun, Dr Irena Eris, Eva Minge, Hotel 
Heron, Mont Blanc, Tubądzin  Cisowianka,,  Volvo, Radio Kolor, Jachty Nimbus, Hotel 
Barriere Le Fouquet’s Paris, Hotel Mikołajki, Mauritius Tourism Promotion Authority, 

 Ferrari, Wittchen, Thalgo, LUX Resorts & Hotels, Grimbergen, Hotel Hermitage Elba i inni.

Relacje z Gali „Luksusowa Marka Roku” ukazały się w licznych mediach, takich jak: 
Canal+, TVN, Fashion TV, TVP Polonia, Polsat Cafe, TV4, TV Biznes, Super Stacja, 
Radio Kolor, Super Express, Playboy, Businessman, Kalejdoskop, Podróże, Money.pl, 
Manager, Business&Life, Business&Beauty oraz w naszym magazynie „Osobowości i 
Sukcesy”. Relacja na żywo pojawiła się w Lubelska TV.  Relacje pojawiły się również na 
około 30 witrynach internetowych m.in.: Wirtualna Polska, Onet, Interia, Luxusportal, 
Fashion&Style, Gala.pl, Kobieta.pl, Polska The Times, Money.pl Kozaczek, Plejada. 

Gale „Luksusowa Marka Roku” 
mają charakter nie tylko biznesowy, 
ale i towarzyski. Zawsze odbywają 
się w spontanicznej i przyjacielskiej 
atmosferze.

www.luksusowamarkaroku.pl fb.com/LuksusowaMarkaRoku
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TARGI LUKSUSU

Na Gali „Luksusowa Marka Roku 2021” spodziewamy się wielu właścicieli i prezesów 
wiodących firm w Polsce. Ponadto pojawi się duża grupa firm zagranicznych. Nie zabraknie 
także prezesów firm, którzy tworzyli i tworzą rynek dóbr luksusowych.  Jest to idealne 
miejsce na zaprezentowanie swojej firmy, produktu czy usługi, oraz sprzedaż bezpośrednią. 
Odbędą się liczne sympozja dotyczące rozwoju dóbr luksusowych i jego perspektyw. Podczas 
Targów Luksusu wszyscy laureaci oraz goście Gali mają możliwość bezpośrednio promować 
swoją firmę, nawiązywać współpracę i szukać potencjalnych partnerów biznesowych czy 
nowych okazji sprzedażowych. 

Firmy biorące udział w targach chętnie promują produkty wykorzystując wizerunek 
„Luksusowa Marka Roku” uznając go za wiarygodną rekomendację, ważną w procesie 
budowania marki i zaufania do jakości oferowanych wyrobów. W marketingu chodzi przede 
wszystkim o relacje – z marką, z mediami oraz ze współpracownikami. Jednak największe 
znaczenie ma relacja z klientem!  Prawdziwy sukces marketingowy wykracza poza sam 
produkt i polega na kształtowaniu więzi łączących klienta z firmą. Do rozwoju każdej firmy 
niezbędne są działania reklamowe i marketingowe. 

Najważniejszymi okazują się kontakty 
Jak najszybciej wypromować swoją �rmę?

biznesowe. A temu najlepiej sprzyjają Targi 
Luksusu oraz wyjątkowa i uznawana od lat 
Gala „Luksusowa Marka Roku”!

www.luksusowamarkaroku.pl fb.com/LuksusowaMarkaRoku



Tak było w poprzednich latach:
www.youtube.com/watch?v=g0vj6q2ZuJY
www.youtube.com/watch?v=mNOsGfKeNss
www.youtube.com/watch?v=AqJFuR4cLug
www.youtube.com/watch?v=y33G-W_VLsc
www.youtube.com/watch?v=Z7UjOpaycHg
www.youtube.com/watch?v=H9MvGaGyBMs&t=1590s
www.youtube.com/watch?v=1L-edZmSRV4-
www.youtube.com/watch?v=qgiNdAHd1UU
www.youtube.com/watch?v=fHHg3kjhl9A

MARIUSZ PUJSZO
+48 601 283 089 

mariusz.pujszo@luksusowamarkaroku.pl
mariusz.pujszo@e-ev.pl

GRAŻYNA MADEJCZYK
+48 796 516 006

grazyna.madejczyk@e-ev.pl

CONSUELLA PUJSZO
+48 601 360 363

consuella@e-ev.pl

BOŻENA LACH
+48 600 097 490 

bozena.lach@e-ev.pl 

KONTAKT

Więcej informacji: 
www.luksusowamarkaroku.pl

Zapowiedź Gali
https://youtu.be/GDvydr8pwHk 

www.osobowosciisukcesy.pl 
www.facebook.com/LuksusowaMarkaRoku
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