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NOWY HIT HANDLU!

W
YBÓR DETALISTÓW

HIT HANDLU
2023
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HIT HANDLU
Hit Handlu jest ważnym głosem detalistów, który pozwala definiować  
preferencje zakupowe Polaków i trendy rynkowe w FMCG.  
Plebiscyt jest realizowany już od ponad 20 lat przez wydawcę  
miesięcznika „Handel”, ale od tego roku ma zupełnie nową formułę! 
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HIT HANDLU 2023 TO:
 Promocja nowości i innowacji produktowych

 Prestiżowe wyróżnienie dla producentów oraz usługodawców z rynku FMCG

  3 zróżnicowane grupy kategorii do wyboru: produkty, usługi, działania marketingowe

  Wyróżnienia dla najchętniej zamawianych przez detalistów produktów (54 kategorie produktowe)

  Wyróżnienie producentów dających detalistom największe wsparcie sprzedażowe

  Nagrody za spektakularne działania towarzyszące wprowadzaniu nowości na rynek i budowanie dystrybucji  
(10 nowych kategorii)

  Dodatkowe nagrody dla firm z sektora usługowego (4 kategorie usługowe)

  Dwa rodzaje nagród: wybór detalistów oraz nagrody przyznawane przez specjalnie powołane, eksperckie jury

  Wiarygodne informacje bezpośrednio od detalistów (badanie niezależnego instytutu badawczego)

  Jury złożone z ekspertów: przedstawicieli kanału nowoczesnego  
i tradycyjnego oraz praktyków komunikacji marketingowej

  Uroczysta gala wręczenia nagród

  Publikacja wyników i obszernego raportu merytorycznego na łamach magazynów „Handel”, „Food Service”  
i „Media Marketing Polska” oraz we wszystkich serwisach online wydawcy.
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HIT HANDLU - KORZYŚCI  
DLA PRODUCENTÓW:

  Nowa formuła plebiscytu to szereg możliwości zaprezentowania detalistom  
- przedstawicielom handlu tradycyjnego i nowoczesnego - swoich produktów.

  To też szansa pozyskania od nich informacji, co sądzą na temat produktów czy jakiego wsparcia  
potrzebują w ich odsprzedaży.

  To również okazja na pokazanie nietuzinkowych, a nierzadko spektakularnych  
działań towarzyszących wprowadzaniu nowości na rynek i budowania dystrybucji.
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GRUPY KATEGORII LICZBA 
KATEGORII ZGŁOSZENIA KTO ZGŁASZA KOGO 

NAGRADZAMY
ZA CO 

NAGRADZAMY
JAK 

NAGRADZAMY KTO NAGRADZA

PRODUKTY  
(grupa 1) 54 otwarte producenci

produkt nowość/innowacja
badanie detaliści

producenta wsparcie sprzedaży

USŁUGI  
(grupa 2) 4 zamknięte

redakcja  
(na podst. listingu 

top 10)

usługodawcę (nowość 
w usługach dla MŚP) najlepsza oferta badanie detaliści

DZIAŁANIA 
MARKETINGOWE  

(grupa 3)
10 otwarte producenci producenta

działanie 
marketingowe  
(dot. nowości)

obrady jury jury

ZGŁOSZENIA I WYBÓR 
ZWYCIĘZCÓW – w skrócie
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• W przypadku zgłoszeń przez agencję reklamową - należy wypełnić również „nazwa 
firmy klienta”)
• Przy kategorii z grupy 3 należy uzasadnić wybór danej kategorii, opisać działania 
marketingowe na potrzeby m.in. obrad jury.

- Etap 3 Załączniki - Wgraj pliki ilustrujące pracę, zdjęcie produktu, pack shot i/lub 
inne materiały ilustrujące zgłoszenie

- Etap 4 Ludzie - wpisz dane osób związanych z projektem lub odbierających 
ewentualną nagrodę podczas gali konkursu

- Etap 5 Podsumowanie - Sprawdź dokładnie wszystkie dane z formularza 
zgłoszeniowego! W momencie dodania zgłoszenia, edycja pracy nie będzie już 
możliwa!  Jeśli nie masz pewności, lub chcesz poprawić dane, możesz zapisać 
„wersję roboczą” i wrócić do niej w dowolnym czasie. Twoje zgłoszenie jest gotowe! 
Całkowicie bezpłatnie!

5. Pobierz formularz „Oświadczenie reprezentanta” z danymi w wersji papierowej,  
do podpisu Zarządu Twojej firmy i prześlij go do wybranej osoby kontaktowej. Przesłanie 
formularza jest konieczne do zakwalifikowania produktu do udziału w plebiscycie.

6. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora – otrzymasz mail 
potwierdzający przyjęcie zgłoszenia do plebiscytu.

JAK ZGŁOSIĆ PRODUKT
1. Wejdź na stronę www.konkursy.media.com.pl

2. Zaloguj się lub zarejestruj jeśli nie posiadasz jeszcze konta (pamiętaj aby odhaczyć 
zgody oraz wypełnić dane firmy jako zgłoszeniodawcy oraz zaakceptować warunki 
regulaminu. Regulamin dostępny na www.hithandlu.pl)

3. Wybierz z listy konkurs Hit Handlu 2023

4. Wypełnij formularz zgłoszeniowy wg wytycznych.
UWAGA: Dla każdego produktu wypełniamy osobny formularz.

- Etap 1 Wybór kategorii – na tym etapie możesz wybrać kategorie
konkursowe spośród trzech dostępnych grup.
• W przypadku grupy 1 (produkty) możesz wybrać dla jednego produktu dowolną 
ilość kategorii
• W przypadku grupy 3 (działania marketingowe) możesz wybrać od do 3 kategorii.
*(przy zgłoszeniu produktu w grupie 1 konieczny jest wybór min jednej kategorii z grupy 3)
• W przypadku grupy 2 (Usługi) możliwy jest wybór jednej spośród podanych 
kategorii

- Etap 2 Szczegóły produktu
– podaj nazwę firmy oraz nazwę produktu, opis nowości i datę wprowadzenia 
produktu na rynek.
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KATEGORIE

 1.  artykuły higieniczne
 2.  bakalie, cukry i inne dodatki do pieczenia
 3.  batony
 4.  ciastka
 5.  dania gotowe świeże/chłodzone
 6.  dżemy, powidła i inne przetwory owocowe
 7.  herbata, herbata smakowa, ziołowa
 8.  izotoniki i energetyki
 9.  kawa rozpuszczalna, mielona, ziarnista
 10.  kiełbasy, parówki, kabanosy
 11.  konserwy
 12.  kosmetyki do ciała
 13.  kosmetyki do mycia
 14.  kosmetyki do twarzy
 15.  kosmetyki do włosów
 16.  lody familijne
 17.  lody impulsowe
 18.  makarony, ryże, kasze (również z dodatkami)
 19.  mięso
 20.  napoje gazowane bezalkoholowe

 21.  napoje niegazowane bezalkoholowe
 22.   niespożywcze produkty i akcesoria do gotowania/

pieczenia
 23.  piwo i piwo bezalkoholowe
 24.  pozostałe alkohole mocne
 25.  praliny czekoladowe
 26.  produkty bezlaktozowe
 27.  produkty dla zwierząt
 28.  produkty do dezynfekcji
 29.  produkty do higieny jamy ustnej
 30.  produkty do mycia naczyń
 31.  produkty do prania i płukania
 32.  produkty do sprzątania
 33.  produkty ekologiczne
 34.  produkty funkcjonalne 
 35.  produkty mleczne: jogurty, mleka, kefiry
 36.  produkty mrożone 
 37.  produkty sezonowe
 38.  produkty śniadaniowe
 39.  produkty wegańskie

 40.  przyprawy, mieszanki przypraw
 41.  serki i produkty do smarowania kanapek
 42.  sery żółte, pleśniowe
 43.  słodycze nieczekoladowe 
 44.  słone przekąski
 45.  sosy, musztardy, keczupy, majonezy
 46.   strefa kas (produkty impulsowe bez podziału  

na kategorie)
 47.  tabliczki czekoladowe
 48.  tłuszcze: margaryny, masła, oleje, oliwy
 49.  wafle impulsowe
 50.  wędliny
 51.  whisky i whiskey
 52.  woda
 53.  wódki czyste i smakowe
 54.  żywność dla dzieci

GRUPA 1 – PRODUKTY
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 1.  usługi z sektora bankowego
 2.  usługi z sektora ubezpieczeniowego
 3.  usługi telekomunikacyjne
 4.  usługi z sektora motoryzacyjnego (samochody dostawcze)

1. innowacja – zmiana kreująca wartość dla konsumenta lub detalisty, która nie była 
rozpowszechniona wcześniej na rynku, zmiana ta może dotyczyć np. opakowania, składu, 
komunikacji, dystrybucji

2. najciekawszy relaunch – ponowne wprowadzenia na rynek po zmianie np. receptury, 
komunikacji reklamowej, pozycjonowania czy opakowania

3. wyróżniające się opakowanie – wizualnie i/lub funkcjonalnie atrakcyjne, dopasowane do 
potrzeb konsumenta i/lub detalisty

4. ekologiczne opakowanie – opakowanie o mniejszej uciążliwości dla środowiska,  
np. z materiałów z recyklingu czy też nadające się do recyklingu

5. najciekawsze poszerzenie portfolio – wejście w nową kategorię znacząco różniącą się od 
dotychczasowych

6. najciekawsza kampania – kampania wyróżniająca się pod względem kreacji i/lub doboru 
mediów, pokazująca nowe kierunki w kategorii/na rynku

7. najbardziej kreatywne materiały POS – materiały wyróżniające się pod względem 
kreacji i/lub funkcjonalności i/lub walorów środowiskowych

8. tradycyjny/regionalny produkt w nowoczesnym wydaniu – produkt, którego receptura/
smak/historia/surowce nawiązują do regionu albo dawnych tradycji jego wytwarzania

9. najciekawszy produkt dla generacji Z – produkt, którego receptura, komunikacja, 
dystrybucja nakierowana jest na pokolenie młodych dorosłych i który wyróżnia się pod 
tym względem kreacją i/lub doborem mediów i/lub pokazuje nowe trendy na rynku)

10. najciekawszy produkt dla pokolenia 50+ – np. produkty funkcjonalne, w tym 
prozdrowotne; produkt, którego receptura, komunikacja, dystrybucja nakierowana jest 
na pokolenie 50+ i który wyróżnia się pod tym względem kreacją  i/lub doborem mediów 
i/lub pokazuje nowe trendy na rynku

GRUPA 2 – USŁUGI

 GRUPA 3 – DZIAŁANIA MARKETINGOWE
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NAJWAŻNIEJSZE 
INFORMACJE  
DOT. ZGŁOSZEŃ:

  Do plebiscytu można zgłaszać produkty wprowadzone na rynek detaliczny w okresie  
od 1 stycznia 2021 do 28 lutego 2023.

 Dla każdego zgłaszanego produktu należy wypełnić formularz “Oświadczenie 
reprezentanta” oraz dokonać zgłoszenia na stronie: www.konkursy.media.com.pl 
(rejestracja firmy, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wgranie zdjęć produktu).

 Jeden uczestnik może zgłosić więcej niż jeden produkt.

 Jeden produkt może być zgłoszony w więcej niż jednej kategorii z Grupy 1.

  Przy zgłoszeniu do grupy 1 obowiązkowe jest zgłoszenie do grupy 3 do min.  
1 maks. 3 kategorii.

 Nagrody w poszczególnych kategoriach z Grupy 1, 2 i 3 przyznawane są niezależnie.

 Termin zgłoszeń: 31 marca 2023 

 Wyniki plebiscytu ogłosimy podczas uroczystej gali w maju 2023.
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WYGRANE
W sytuacji wygranej zwycięzcy przysługuje w cenie 10 000 zł netto pakiet promocyjny,  
w skład którego wchodzą:

  reklama full page nagrodzonego produktu do wykorzystania w wydaniu magazynu “Handel”  
z publikacją wyników konkursu oraz relacja z gali wręczenia nagród.

  wywiad na stronę z przedstawicielem Państwa firmy (publikacja j.w.)
  licencja na korzystanie z logotypu Hit Handlu dla nagrodzonego produktu

Standardowa wartość ww pakietu to 80 000 zł netto.

Dodatkowo zapewniamy promocję nagrodzonych produktów poprzez:
  publikację raportu Hit Handlu wraz z listą zwycięzców w magazynach: „Handel”, „Media 
Marketing Polska” oraz „Food Service”

  publikację raportu Hit Handlu wraz z listą zwycięzców w serwisach online: HandelExtra.pl, 
MMPOnline.pl oraz OuiChef.pl oraz stronie WWW plebiscytu

  publikację wyników plebiscytu Hit Handlu wraz z listą zwycięzców w social mediach (FB oraz LI)
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DODATKOWE RABATY
Jeśli w różnych kategoriach z Grupy 1 nagrodzony zostanie więcej niż jeden produkt
zgłoszony przez tego samego Uczestnika – obowiązuje system rabatowy – 10% na każdy
kolejny pakiet (rabaty sumują się).

Jeśli ten sam produkt zostanie nagrodzony w więcej niż jednej kategorii z Grupy 1,
obowiązuje system rabatowy – 50% na każdy kolejny pakiet (rabaty nie sumują się).
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SYSTEM OPŁAT I RABATÓW  
(DOTYCZY JEDNEGO ZGŁOSZENIA)  
UWAGA - NIE OBOWIĄZUJE W KATEGORIACH Z GRUPY USŁUGI (GRUPA 2)  

OPCJA 1 –  WYGRANA PRODUKTU I PRODUCENTA W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1  
ORAZ WYGRANA PRODUCENTA W WYBRANEJ KATEGORII Z GRUPY 3    

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt V wymagane 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

producent V możliwe 5 000 zł netto 50%
Licencja + reklama  

+ publikacja zwycięzców  
w raporcie i na SoMe

reklama  – w magazynie „Handel”  
w numerze z wynikami plebiscytu lub 

następnym

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent V gratis! 0,00 zł 100%

 Licencja + reklama  
+ publikacja zwycięzców  

w raporcie i na SoMe

reklama  – w magazynie „Handel”  
w numerze z wynikami plebiscytu  

lub następnym
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OPCJA 2 – WYGRANA PRODUKTU I PRODUCENTA W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1

OPCJA 3 – WYGRANA PRODUKTU I PRODUCENTA W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1 

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1) 

produkt V wymagane 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

producent V możliwe 5 000 zł netto 50%
 Licencja + reklama  

+ publikacja zwycięzców  
w raporcie i na SoMe

reklama – w magazynie „Handel”  
w numerze z wynikami plebiscytu 

lub następnym

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent X  –  –  –  –  –

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt V wymagane 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

producent X  –  –  –  –  –

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent X  –  –  –  –  –
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OPCJA 4 –  WYGRANA PRODUKTU W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1 ORAZ WYGRANA 
PRODUCENTA W WYBRANEJ KATEGORII Z GRUPY 3    

OPCJA 5 –  WYGRANA PRODUCENTA W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1 ORAZ WYGRANA 
PRODUCENTA W WYBRANEJ KATEGORII Z GRUPY 3

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt V wymagane 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

producent X  –  –  –  –  –

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent V możliwe 5 000 zł netto 50%

 Licencja + reklama  
+ publikacja zwycięzców 

 w raporcie i na SoMe

reklama  – w magazynie „Handel”  
w numerze z wynikami plebiscytu 

lub następnym

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt X  –  –  –  –  –

producent V możliwe 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent V możliwe 5 000 zł netto 50%

 Licencja + reklama  
+ publikacja zwycięzców  

w raporcie i na SoMe

reklama – w magazynie „Handel”  
w numerze z wynikami plebiscytu 

 lub następnym
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OPCJA 6 – WYGRANA PRODUCENTA WYŁĄCZNIE W WYBRANEJ KATEGORII Z GRUPY 3  

OPCJA 7 – WYGRANA PRODUCENTA W DANEJ KATEGORII Z GRUPY 1 

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt X  –  –  –  –  –

producent X  –  –  –  –  –

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent V możliwe 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt X  –  –  –  –  –

producent V możliwe 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie 

 i na SoMe 

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent X  –  –  –  –  –
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OPCJA 6 – WYGRANA PRODUCENTA WYŁĄCZNIE W WYBRANEJ KATEGORII Z GRUPY 3  

OPCJA 8 – BRAK WYGRANEJ  

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt X  –  –  –  –  –

producent X  –  –  –  –  –

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent V możliwe 10 000 zł netto 0%

Licencja + reklama  
+ wywiad + publikacja 
zwycięzców w raporcie  

i na SoMe

reklama oraz wywiad – w magazynie 
„Handel” w numerze z wynikami 

plebiscytu

KATEGORIE KTO WYGRYWA WYGRANA WYKUPIENIE PAKIETU CENA RABAT PAKIET WYKORZYSTANIE PAKIETU

PRODUKTY  
(grupa 1)

produkt X  –  –  –  –  –

producent X  –  –  –  –  –

DZIAŁANIA MARKETINGOWE  
(grupa 3) producent X  –  –  –  –  –
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ZAPRASZAMY
Jeśli chcą Państwo sprawdzić, jakie nowości najchętniej zamawiają detaliści na półki swoich
sklepów oraz kto zdaniem detalistów zapewnia im najlepsze wsparcie sprzedaży – zapraszamy
do wzięcia udziału w plebiscycie Hit Handlu 2023!
W zgłoszeniu należy przedstawić nowe produkty wprowadzone na rynek od 28 lutego 2021
do 28 lutego 2023 r.
Wyniki plebiscytu ogłosimy podczas uroczystej gali w maju 2023 r
Wszystkie informacje nt. plebiscytu oraz pełny regulamin dostępne są na: www.hithandlu.pl

KONTAKT:

Monika Łojek
e-mail: monika.lojek@media.com.pl
tel. 728 364 676

Magdalena Kołaczek
e-mail: magdalena.kolaczek@media.com.pl
tel. 602 708 030

Dawid Miedziocha
e-mail: dawid.miedziocha@media.com.pl
tel. 608 283 030

Anna Piskorz
e-mail: anna.piskorz@media.com.pl
tel. 784 647 068


