Az Indotek Group és Portfolio Csoport által alapított

Az Év Ingatlanpiaci
Tehetsége 2019 díj
Jelentkezési feltételek
A DÍJ CÉLJA
Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége Díjat 2019-ben indítja útjára az Indotek Group és a Portfolio Csoport azzal a megingathatatlan céllal, hogy a hazai ingatlanszakmában különleges szakmai teljesítményt nyújtó, agilis, alapos piaci ismertekkel
rendelkező, trendeket követő, fejlődésre nyitott és tehetséges szakembereknek olyan kiemelt elismerésben legyen részük, amely mind őket, mind a hozzájuk hasonló tehetségeket inspirálhatja a jövőben. Legyen Ön, vagy az Ön kiemelkedő
teljesítményt nyújtó kollégája a következő „Év Ingatlanpiaci Tehetsége”! Jelentkezzen most!

A DÍJ TARTALMA
A díjat az Indotek Group és a Portfolio Csoport közösen ajánlja fel.
A díjat elnyerő tehetség nyereményei:
1. 1.000.000 Ft készpénz (nettó)
2. Privát szakmai ebéd Jellinek Dániellel, az Indotek Group tulajdonosával
3. Meghívás a Portfolio által szervezett ingatlanpiaci konferencia egy,
a nyertes számára szakmailag releváns panelbeszélgetésébe
4. Kiemelt szakmai interjú a Portfolio.hu hasábjain

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK
A „Shortlist”-re kerülő 4 jelölt számára a Portfolio VIP jegyet biztosít a hazai ingatlanszakma egyik legfontosabb
eseményére, a 2019. november 21-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum konferenciára és gálára.

A DÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

•
•
•
•
•

A díjra 18 és 40 év közötti, az ingatlanpiacon, vagy azzal szorosan összefüggő szakmai területen
(pl. finanszírozás, HR, marketing stb.) tevékenykedő szakemberek jelentkezését várjuk
Jelentkezési határidő: 2019. június 1. és 2019. szeptember 30. között
A pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező elmúlt évben nyújtott konstans magas színvonalú
szakmai munkájának és/vagy egy egyedi teljesítményének bemutatását, összefoglalását, valamint
egy vagy több referenciaszemélyt név, telefonszám, pozició és e-mail cím megjelöléssel
A pályázat terjedelme max. 5 oldal
A díjra a jelentkezési lap kitöltésével lehet regisztrálni. Nem pályázhatnak a Net Média Zrt. és az Indotek Zrt.
tulajdonosai, tisztségviselői és munkavállalói

A DÍJ ELBÍRÁLÁSA ÉS ÁTADÁSA

•
•
•

A jelentkezők közül az Indotek és a Portfolio szakemberei az első körben egy 4 fős szűkített listát
alakítanak ki a beadott pályázatok alapján
A 4 fős listából a Property Investment Forum exkluzív szakmai zsűrije titkos szavazáson választja ki a győztest,
az év ingatlanpiaci tehetségét
A végső győztest a 2019-es Property Investment Forum konferencia végén, a „Díjátadó Gálán” jelentjük be

JOGI FELTÉTELEK ÉS TUDNIVALÓK

•
•
•
•

A Díj másra át nem ruházható és (a nem pénznyeremény része) készpénzre át nem váltható.
A kiírók fenntartják a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A jelentkezők szavatolnak érte, hogy a pályázat során benyújtott szellemi teljesítményük kizárólagos és nem pályáznak
olyan produktummal, amely részben vagy egészben más szellemi teljesítménye. E szavatosság megsértésével kapcsolatosan keletkezett minden vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és sérelemdíjért a pályázó felel.
A jelentkezők benyújtott jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy a Jelentkezési lapon megadott adataikat a Net Média Zrt. és
az Indotek Group valamint ezek leányvállalatai kapcsolat-felvételi céllal kezeljék (rögzítsék és felhasználják) olyan módon,
hogy a megadott adatkezelőkön kívül az adat másnak át nem adható és más célra fel nem használható. Az adatkezelés
további szabályait a Net Média Zrt. adatkezelési tájékoztatója és az Indotek Group adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Jelentkezési lap
Az Indotek Group és Portfolio Csoport Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2019 Díjára

A jelölt neve:
A jelölt titulusa:
A jelölt jelenlegi cége, foglalkoztatója:

A jelölt személyes adatai*
Születési idő:
Mobilszám:

év

hónap

nap

E-mail cím:

A jelölt elmúlt egy évben nyújtott kiemelkedő szakmai munkásságának, vagy egyedi teljesítmények részletes leírása,
bemutatása (minimum 500, maximum 1500 szóban). Kérjük, hogy a bemutatkozó szöveget külön mellékletként küldje
névvel ellátva és aláírva.
A jelentkezési lapokat kinyomtatva, kézzel aláírva, beszkennelve, elektronikus úton kérjük eljuttatni az
ingatlancsapat@portfolio.hu e-mail címre. A levél tárgya: „Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2019”

* A jelölt a jelentkezéssel egyben kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a díjra jelentkezés feltételeit, valamint tudomásul
veszi és elfogadja az abban írt adatkezelési rendelkezéseket.

A jelölt aláírása

