
Zostań Ambasadorem GMC Poland!

Do zadań ambasadora GMC należy:

 Rozwieszenie plakatów* promujących GMC

 Dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotek, broszur, itp)*

 Rozesłanie Newslettera/Mailingu do dostępnych grup (mail roku, mail wydziału itp.)

 Zamieszczanie informacji o konkursie, bannerów reklamowych na stronie internetowej koła/wydziału/ uczelni/ 
serwisach społecznościowych oraz pozostałych stronach internetowych dostępnych dla Ambasadora

 Udzielanie studentom informacji na temat konkursu, pomoc w rejestracji zainteresowanym studentom (w miarę 
potrzeb)

 Zorganizowanie stoiska (standu) z materiałami informacyjnymi promującymi udział w konkursie

 Kampania informacyjna (przekazywanie studentom materiałów, relacji z wydarzeń) po rozpoczęciu konkursu 
(zamieszczanie dostarczanych artykułów na stronach internetowych oraz grupach/fanpageach na Facebooku 
dostępnych dla Amabasadora)

 Dodatkowe formy promocji (własna inicjatywa mile widziana)

 Przygotowanie krótkiego podsumowania z prowadzonych działań

*Organizator dostarczy wszelkie materiały promocyjne w ustalonej liczbie i w ustalonym terminie.

Korzyści dla Ambasadorów
 Bezpłatny udział w konkursie dwóch zespołów wybranych przez Koordynatora. 

(Gwarancja udziału – równowartość 6900 zł netto/zespół)

 Udział w dedykowanym szkoleniu dla ambasadorów GMC

Wymienienie Ambasadora na stronie www.gmcpoland.pl

 Zamieszczenie w materiałach i raportach dla Sponsorów nazwy Uczelni/Koła 
Naukowego/Organizacji

 Zaproszenie na uroczysty bankiet zamykający edycję 2016 tzw. Gala Dinner dla 
najaktywniejszych Ambasadorów

 Certyfikat poświadczający zaangażowanie w projekt

 Referencje pisemne dla najaktywniejszych Ambasadorów

 KONKURS – dla najlepszych Ambasadorów przewidziane są atrakcyjne nagrody 

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE Poland 2016

Do współpracy w roli Ambasadora 
konkursu GMC zapraszamy: 

studentów, organizacje oraz koła 
naukowe.

Kontakt: 
Renata Gąsecka

Zespół GMC Poland
renata.gasecka@bigram.pl

605 550 819

W W W. G M C P O L A N D . P L
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