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Intră în competiția 
adevăratelor valori!

onsolidare. Evoluție. Parteneriate. 
Inovație. Adaptare. Acestea sunt 
câteva dintre cuvintele care descriu 
noua normalitate din piața de retail 

și FMCG. Sunt deja doi ani de când noțiunea 
de disruptiv a căpătat o nouă conotație, însă 
odată cu haosul apar și oportunități de creștere 
și dezvoltare. Fiecare nou început vine cu 
oportunitatea de a face lucrurile mai bine, chiar 
dacă acest lucru înseamnă în același timp diferit. 
Și nu puțini sunt jucătorii care au înțeles cât de 
important e să te adaptezi și, mai mult decât atât, 
că inovația este singura cale spre reușită. 

Pentru aceștia, și nu numai, ducem mai departe 
proiectul de recunoaștere a adevăratelor valori 
din industria de retail și bunuri de larg consum. 
Ajunsă la cea de-a șaptea ediție, competiția 
Progresiv Awards, este un simbol al calității și 
excelenței în sectorul FMCG, dar și o reflexie a 
pieței încă de la prima ediție. Trofeele Progresiv 
Awards își așteaptă câștigătorii anul acesta la 
14 categorii: Best International Retailer, Best 
Independent Retailer, Best E-Commerce Initiative, 
Best FMCG Supplier, Best Local FMCG Supplier, 
Best New Food Product, Best New Beverage, 

Best New Non-Food Product, Best Sustainability 
Initiative, Best CSR Campaign, Best Vertically 
Integrated Business, Best Supply Chain Initiative, 
Brand of The Year in Retail & FMCG și Best 
Manager of the Year.

Invităm în competiție companii, branduri, 
manageri și antreprenori activi în retailul FMCG 
care vor să-și măsoare succesul prin ochii 
partenerilor de business. Pentru că în business, 
succesul nu se măsoară doar în cifre. Aprecierea 
întregii industrii, aportul pe care o companie îl 
aduce la dezvoltarea pieței, dar și a afacerilor 
partenerilor săi sunt lucruri greu de măsurat,  
dar care cântăresc tot mai mult în ecuația 
evaluării succesului.

Alina Dragomir 
Managing Editor

C
Aprecierea întregii industrii, 
aportul pe care o companie îl 
aduce la dezvoltarea pieței, dar și 
a afacerilor partenerilor săi sunt 
lucruri greu de măsurat, dar care 
cântăresc tot mai mult în ecuația 
evaluării succesului.
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De ce să te înscrii  
în competiție?

Înscrierea în Progresiv Awards 
îți crește notorietatea în piață, 
programul fiind comunicat 

audienței print și online a revistei 
Progresiv, cât și și prin partenerii media.

Ai expunere pe o scenă 
națională

Performanțele se măsoară 
nu doar în cifre, ci și în modul 
în care compania/brandul 

interacționează cu partenerii săi și cu alți 
jucători din industrie.

Câștigi notorietate în 
industrie

1 2

Liderul publicațiilor de 
business specializate, 
Progresiv este oglinda 

retailului de peste 20 ani, cu o politică 
editorială echidistantă și cu focus pe 
conținut de calitate.

Te asociezi cu un brand 
puternic și echidistant

Trofeul Progresiv Awards îți 
aduce reconfirmarea valorii 
tale, conform percepției 

întregii industrii, premiile fiind 
acordate pe baza voturilor strânse 
din piață.

Îți evaluezi performanțele 
versus competiție
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Progresiv Awards este 
oportunitatea ta de a-ți câștiga 
locul printre elitele pieței 

FMCG, practic de a-ți valida succesul cu 
ceilalți jucători.

Te alături elitei  
pieței FMCG

4
Finaliștii și câștigătorii 
beneficiază de PR la nivel 
național prin intermediul 

Progresiv și vor fi vedetele Galei Progresiv 
Awards.

Ești recunoscut de 
liderii industriei
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Categorii
Progresiv

Awards
2022 Înscrierea în competiția Progresiv 

Awards se face exclusiv pe 
www.progresivawards.ro, prin 
completarea formularului 
disponibil la fiecare categorie  
de premii.

Înscriere

Se pot înscrie în competiție 
companii, branduri / produse, 
manageri și antreprenori care 
activează în piața de retail și FMCG 
din România, cu proiecte derulate 
pe parcursul anului 2021. 

Eligibilitate

Best International Retailer

Best New Beverage

Best Independent Retailer - Muntenia

Best New Non-food Product

Best Independent Retailer - Transilvania

Best Sustainability Initiative

Best Independent Retailer - Moldova

Best CSR Campaign

Best E-commerce Initiative

Best Vertically Integrated Business 

Best FMCG Supplier

Best Supply Chain Initiative

Best Local FMCG Supplier

Brand of the Year in Retail & FMCG

Best New Food Product

Best Manager of the Year
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Etapele 
Progresiv Awards 2022

24 Noiembrie 2021 - 6 Februarie 2022
Etapa de înscriere în competiție
 
7 februarie - 17 februarie 2022
Validarea nominalizărilor și selecția finaliștilor de către Consiliul de Specialiști 
 
18 februarie 2022
Anunțarea finaliștilor
 
7 martie - 4 aprilie 2022
Etapa de votare
 
7 Aprilie 2022
Anunțarea câștigătorilor în cadrul Galei Progresiv Awards
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IOANA MUCENIC
CEO

Minio Studio

DRAGOȘ TUȚĂ
Founder & Managing

Partner The CSR Agency

IULIA PENCEA
Managing Director
NielsenIQ Romania

AURA GIURCĂNEANU
Partner & Head

Consumer Markets
and Retail KPMG

MIHAELA NABAR
Executive Director

World Vision

ALINA STEPAN
Country Manager România | 

Cluster Head South-East 
Europe - Ipsos

DRAGOȘ POPA
Senior Project Manager

Roland Berger

Cristi Movilă
Eastern Europe General Manager 

& EMEA SVP
VTEX

ANDRA IMBREA
Senior Editor

Progresiv

DOCHIȚA ZENOVEIOV
Brand Innovator

Inoveo

Lucian Marin
Managing Partner
Marco Polo CEE

SORANA GEORGIA
CEO

Markant International 
Services România

Ovidiu Tisler
Associate Partner

McKinsey & Company

MIHAI BONCA
Founder

Brand Architects

DIANA SCĂUNAȘU
Head of Client Service 

Consumer Panel Services 
GfK Romania

ALINA LICIU
Managing Partner

The Azores Sustainability
& CSR Services

ADRIANA PĂLĂȘAN
ARILOG President &

Managing Partner Supply
Chain Management Center

ANDREI RADU
CEO & Founder

GPeC

ALINA DRAGOMIR
Managing Editor

Progresiv

ALEXANDRA COJOCARU
Partner

Unlock Research

Consiliul de Specialiști
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Mecanism

2La întâlnirea membrilor Consiliului de Specialiști se vor analiza argumentele 
aduse în formularele de înscriere, astfel că vă recomandăm să includeți cât 
mai multe informații în documentele de înscriere. Grila de notare are la bază 
criteriile de evaluare („Guidelines”) publicate pe site la fiecare categorie  
de premii. 
Nominalizările care primesc cele mai multe puncte (Top 5) de la membrii 
Consiliului de Specialiști vor intra în lista de Finaliști. 
Pentru a asigura transparența și corectitudinea procesului de selecție a 
finaliștilor, menționăm că pentru categoriile unde se vor regăsi printre 
nominalizați companii în care membrii juriului și-au derulat, la un moment 
dat, activitatea, aceștia se vor recuza din procesul de consultare.
Lista Finaliștilor Progresiv Awards 2022 va fi publicată pe 18 Februarie 2022.

Selecția finaliștilor

1Lansăm invitația către întreaga piață de a face nominalizări sau autonominalizări, 
pe baza indicațiilor Progresiv pentru fiecare categorie din competiție.
Formularele de nominalizare/autonominalizare pot fi accesate doar pe site-
ul www.progresivawards.ro, în perioada 24 Noiembrie 2021 - 6 Februarie 2022.
Doar formularele care au completat câmpul „Argumentați nominalizarea” 
vor fi validate și înaintate Consiliului de Specialiști pentru selecția celor 5 
finaliști per categorie de premii. 
Bine de știut! Informațiile furnizate de companii în formularele de 
nominalizare / autonominalizare nu vor fi făcute publice, ci vor ajunge la 
membrii Consiliului de Specialiști pentru a fi utilizate în procesul de selecție 
a celor 5 finaliști / categorie de premii. Pentru că știm cât de importantă este 
confidențialitatea datelor, membrii din Consiliu vor semna un NDA.

Nominalizări / 
Autonominalizări



Mecanismul Progresiv Awards este unul simplu, transparent 
și obiectiv. Pentru a vă ghida în procesul de nominalizare 
și votare, vă rugăm să accesați criteriile de selecție a 
câștigătorilor publicate pe site, la fiecare categorie în parte.

3Cei 5 finaliști per categorie de premii, selectați în etapa anterioară, intră în 
etapa de Votare. Perioada de votare este: 7 Martie - 4 Aprilie 2022.

În această etapă a competiției, Progresiv trimite prin email către fiecare din 
cei 10.000 de middle & top manageri din retailul alimentar & FMCG, precum și 
din domeniile conexe, selectați din baza de date Progresiv, câte un link unic de 
accesare a formularului de votare.

/ Câștigătorii premiilor „Best International Retailer”, „Best Local Retailer” sunt aleși 
exclusiv de către furnizori;

/ Câștigătorii premiilor „Best FMCG Supplier”, „Best Local FMCG Supplier”, „Best New 
Food Product”, „Best New Non-Food Product” și „Best New Beverage” sunt aleși 
exclusiv de către retaileri;
 
/ Câștigătorii premiilor „Best Vertically Integrated Business”, „Best Supply Chain”, 
„Best E-commerce Initiative”, „Best CSR Campaign”, „Best Sustainability Initiative”, 
„Brand of the Year in Retail & FMCG” și „Best Manager of the Year” sunt aleși de către 
întreaga industrie de retail & FMCG.*

* Managerii din companiile finaliste la aceste categorii vor primi formulare de vot 
personalizate, astfel încât să nu existe posibilitatea de a-și vota proiectul/compania.

Linkurile unice garantează faptul că o persoană poate vota o singură dată.  
Atenție!!! Linkul de votare devine inactiv doar când respondentul a apăsat pe 
butonul „Finalizare votare” din ultima fereastră a linkului.
Generarea linkurilor unice de votare și centralizarea datelor furnizate în formularele 
de votare se realizează de către Ipsos România, Research Partner  
al competiției Progresiv Awards.

Votare

Procesul de votare este unul 
încrucișat, astfel:
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Câștigătorii ediției precedente
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PROGRESIV AWARDS 2022

Este o competiție independentă de 
sponsori și transparentă din punct de 
vedere al procesului de votare.
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research
partner

branding
partner

„Te provocăm  
să urci pe scena 

Progresiv Awards! 
Mult succes!”


