Produkt Roku 2006

W ciągu całego roku redakcja I&UR otrzymuje od producentów, dystrybutorów i przedstawicieli
informacje o nowych produktach. Aby wziąć udział w konkursie, musiały być one wprowadzone na
rynek polski lub udoskonalone w 2006 roku. Pierwszym etapem konkursu była wstępna selekcja
produktów przez grono redakcyjne oraz specjalistów z branży utrzymania ruchu. Potem
przeprowadziliśmy ankietę wśród prenumeratorów, którzy wybrali produkty najlepiej spełniające trzy
kryteria: innowacyjność, przydatność w praktyce, łatwość w użyciu. Czytelnicy oceniali produkty,
przyznając im punkty według tych właśnie kryteriów, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców
konkursu, po dwóch z każdej kategorii: automatyka/ diagnostyka, mechanika/napędy,
elektryka/elektronika, utrzymanie ruchu/zarządzanie.
Producenci lub dystrybutorzy nagrodzonych produktów otrzymali statuetki. Mogą też wykorzystywać
logo Produkt Roku 2006 I&UR w swoich materiałach marketingowych dotyczących zwycięskich
produktów.

Zwycięzcy 2006
Kategoria AUTOMATYKA/DIAGNOSTYKA
Leonova – wielofunkcyjny przyrząd przenośny do oceny stanu maszyn produkcyjnych – firma AS
Instrument Polska

W połowie lutego, w Pałacu Lubomirskich w siedzibie Business Centre Club odbyła się uroczystość
wręczenia nagród w konkursie „Produkt Roku 2006” magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu
Zakładów Przemysłowych, „Produkt Roku 2006” magazynu Control Engineering Polska oraz
„Najlepszy dostawca IT dla przemysłu w roku 2006” magazynu MSI.
Na uroczystość przybyli prawie wszyscy zaproszeni goście. Dla wielu firm wygrana w konkursie była
tym cenniejsza, iż zbiegła się z jubileuszem firmy. Nagrody są potwierdzeniem, że ich praca nie poszła
na marne, tym bardziej, że zwycięzcę wyłaniali czytelnicy pisma, użytkownicy tych produktów. Po
części oficjalnej goście zaproszeni byli na poczęstunek i już w mniej formalnej atmosferze odbywały
się rozmowy, także handlowe. Mimo iż na co dzień niektóre firmy postrzegane są jako konkurencyjne
to wspólnie cieszyli się ze swoich sukcesów.

„Nagrodę tą traktujemy jako dowód uznania ze strony czytelników pisma dla oferowanego
przez nas produktu. Doceniamy też fakt, że ich uwagę zwróciło nowatorskie podejście do
tematu wykorzystania przyrządów diagnostycznych jako przenośnych banków danych, o
prawie nieograniczonych obecnie możliwościach. Z jednej strony jest miło otrzymać tego typu
wyróżnienie, z drugiej jednak jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Wytężoną pracą
musimy teraz pokazać, że nagroda trafiła w odpowiednie ręce oraz podtrzymać dobrą opinię
zdobytą wraz z tą symboliczną statuetką.

– Andrzej Skrzypkowski, AS Instrument Polska.

