
Впевнено купуй товари, відзначені медаллю «Вибір року»!

15 листопада 2014 року в Premier Palace Hotel відбулася урочиста 
церемонія нагородження переможців Міжнародного фестивалю-
конкурсу «Вибір року» в Україні.

На урочистій церемонії були нагороджені провідні українські і зарубіжні 
компанії, товари і послуги яких перемогли в різних номінаціях.
Церемонія нагородження переможців пройшла у святковій атмосфері під 
музичний супровід зірок естради. Спеціальними гостями церемонії 2014 року 
стали гурт Vroda, Антоніна Матвієнко, Віктор Павлик, Світлана Тарабарова та 
Олександр Пономарьов.

Ведучими урочистої церемонії були Олеся Власова і Юрій Горбунов.
Тепер компанії, відзначені нагородою «Вибір року», мають право сенсаційно 
заявляти про свою перемогу: розміщувати медаль на упаковках товару або 
використовувати її у рекламних повідомленнях. Це допомагає виділити товар- 
переможець серед конкурентів.
Медаль Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні підтверджує 
статус лідера і високий стандарт якості, засвідчує факт першості у певній 
товарній категорії. Обираючи товари, відзначені медаллю переможця, споживач 
може бути впевнений у тому, що це найкраща з пропозицій, які є на ринку.

Україна обрала лідерів 2014 року!
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Переможці Міжнародного фестивалю-конкурсу 
«Вибір року 2014»:
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Експрес-доставка року 
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New — товари-переможці, які вперше взяли участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року 2014» в Україні.
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