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Cel wydarzenia

Podczas Wielkiej Gali Dobrego Stylu nagradzamy statuetką Gracji znane aktorki 
i postacie życia publicznego, mogące być wzorem dla innych, często też 

prowadzące własny biznes i angażujące się w akcje charytatywne, a przy tym 
wyróżniające się ponadczasową elegancją, wyczuciem stylu i wdziękiem. 

Wielka Gala Dobrego Stylu jest także okazją dla uhonorowania statuetką 
Ambasadora Dobrego Stylu 

ambitnych, pełnych pasji, wyjątkowych osobowości, liderów firm 
propagujących dobry styl nie tylko w prowadzeniu własnego biznesu, 

ale również w kreowaniu własnego wizerunku. 

Od 2013 roku Ambasadorami Dobrego Stylu zostało ponad 50 przedsiębiorców.  



O Gali
Wielkiej Gali Dobrego Stylu towarzyszą pokazy mody z udziałem 

gwiazd filmu i sceny w roli modelek oraz występy artystyczne. 
Ważną częścią Gali jest jej wydźwięk charytatywny. 

Dochód z organizowanej w trakcie wydarzenia loterii fantowej, 
przekazywany jest na wybraną Fundację. 

Galę wieńczy uroczysty bankiet. 

Uczestnikami wydarzenia są przedstawiciele biznesu z kraju 
i zagranicy, osoby zarządzające instytucjami i izbami 

gospodarczymi, przedstawiciele świata kultury, sztuki i nauki oraz 
reprezentanci mediów: ogólnopolskich i stołecznych. 

Przewidywana liczba gości – około 400 osób.



Nominacje do nagrody Gracja

W edycji 2019 nominacje do „Gracji” Akademii Dobrego Stylu przyjęły:

Anna Dereszowska, Elżbieta Penderecka, Małgorzata Socha, 
Agnieszka Maciąg, Katarzyna Zielińska, Magdalena Mołek, 

Renata Dancewicz, Krystyna Janda, Joanna Moro, Kinga Rusin,
Marcelina Zawadzka, Małgorzata Walewska i Tamara Arciuch.

Laureatki „Gracji” w ubiegłych edycjach:

Bożena Dykiel, Ewa Błaszczyk, Anna Jurksztowicz, Beata Tyszkiewicz, Izabela Trojanowska, Laura Łącz, 
Otylia Jędrzejczak, Halina Frąckowiak, Grażyna Szapołowska, Urszula Dudziak,  Katarzyna Dowbor, 
Katarzyna Frank–Niemczycka, Grażyna Wolszczak, Anna Popek,  Jolanta Borowiec, Halina Kunicka, 

Jolanta Kwaśniewska, Danuta Stenka,  Beata Ścibakówna, Dorota Williams, Tamara Perea Gonzales,    
Grażyna Torbicka, Joanna Racewicz, Magdalena Popławska, Alicja Majewska, Maria Sadowska, 

Teresa Rosati, Magdalena Różczka, Roma Gąsiorowska, Agnieszka Dygant, Bogna Sworowska,  
Dorota Gardias, Lidia Popiel, Magdalena Zawadzka i Aneta Kręglicka.   



Ambasador Dobrego Stylu
Statuetka Ambasadora Dobrego Stylu 

Wydanie specjalne do magazynu „przedsiębiorcy@eu” - „Ambasador Dobrego Stylu” 
Gala wraz z uroczystym bankietem

• Przyznanie Firmie prestiżowego tytułu Ambasadora Dobrego Stylu z uroczystym wręczeniem statuetki na scenie podczas Gali, z możliwością krótkiej prezentacji działalności Firmy;

• Wymienienie nazwy Firmy Ambasadora oraz prezentacja jego firmowego logotypu na ekranie głównym sceny podczas części oficjalnej;

• Umieszczenie logo Firmy Ambasadora na ściance reporterskiej;

• Promocja Ambasadora oraz jego firmy na rozkładówce (2 strony) w dodatku do magazynu „przedsiębiorcy@eu” – „Ambasadorzy Dobrego Stylu”, który rozdawany
będzie gościom Gali oraz dystrybuowany z magazynem „przedsiębiorcy@eu” w sieciach Empik, Relay i Inmedio w całej Polsce w nakładzie 10 tys. egzemplarzy;

• Przekazanie Ambasadorowi Dobrego Stylu 5 egzemplarzy dodatku „Ambasadorzy Dobrego Stylu”;

• Możliwość wykupienia I okładki w dodatku „Ambasadorzy Dobrego Stylu” za dodatkową opłatą 2500 zł (decyduje kolejność zgłoszeń!);

• Możliwość wykupienia II, III lub IV okładki w dodatku „Ambasadorzy Dobrego Stylu” za dodatkową opłatą 1000 zł (decyduje kolejność zgłoszeń!);

• Wymienienie nazwy i logo Firmy Ambasadora w relacji z Gali opublikowanej w magazynie „przedsiębiorcy@eu”;

• Zamieszczenie logo Firmy Ambasadora w relacji filmowej z Gali, realizowanej przez telewizję przedsiębiorcy@eu;

• Możliwość wypowiedzi Ambasadora w relacji filmowej z Gali;

• Przekazanie 4 jednoosobowych zaproszeń na Galę zwieńczoną uroczystym bankietem;

• Możliwość ufundowania prezentów laureatkom nagrody „Gracja” oraz artystkom biorącym udział w pokazie mody, a także nagród przeznaczonych na cel charytatywny;

• Możliwość dostarczenia przez Firmę Ambasadora własnych toreb promocyjnych, które otrzymają uczestnicy Gali;

• Możliwość zrobienia zdjęć z aktorkami/aktorami, biorącymi udział w pokazie na ściance fotoreporterskiej;

• Jednorazowa wysyłka newslettera z ofertami Ambasadorów Dobrego Stylu do bazy przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie Integracji Europejskiej, prestiżowym klubie biznesu

• Umieszczenie zapowiedzi oraz relacji po Gali zawierającej nazwę Firmy Ambasadora w kanałach społecznościowych organizatora Gali;

• Możliwość dodatkowych form promocji po uzgodnieniu z organizatorem Wielkiej Gali Dobrego Stylu.

Koszt pakietu Partnera Gali – 5000 zł netto



O projekcie 
„Ambasador Dobrego Stylu”
Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie „Ambasador Dobrego Stylu”, 
który ma na celu prezentację ambitnych, pełnych pasji, wyjątkowych osobowości, 
liderów firm propagujących dobry styl nie tylko w prowadzeniu własnego biznesu, ale 
również w kreowaniu własnego wizerunku. 

Doceniając tę niezwykłą wartość polskich przedsiębiorców, wydawca magazynu 
„przedsiębiorcy@eu” wyszedł z inicjatywą wydania specjalnego dodatku, która 
przyczyni się do promocji osób nagrodzonych statuetką „Ambasadora Dobrego Stylu”.

Dodatek będzie dystrybuowany w liczbie 400 egzemplarzy podczas Gali Akademii 
Dobrego Stylu oraz w liczbie 10 tys. egzemplarzy wraz z magazynem 
„przedsiębiorcy@eu” w sieciach Empik, Relay oraz Inmedio w całej Polsce. 

Laureaci statuetki w dodatku „Ambasadorzy Dobrego Stylu” zostaną zaprezentowani 
w formie dwustronicowego wywiadu - na tych samych zasadach – ze zdjęciem osoby 
zarządzającej i wizytówką firmy. Każda osoba udzielająca wywiadu odpowie na te 
same, przygotowane przez redakcję pytania.

https://kie.biz.pl/useruploads/files/Ambasadorzy_Dobrego_Stylu_2019.pdf


W poprzednich edycjach



W poprzednich edycjach




