P R I S E N 2 017
DI Prisen en pris for og fra alle DI’s medlemmer
DI overrækker prisen hvert år i september på DI Topmødet. Alle DI’s medlemsvirksomheder kan ansøge om at blive nomineret til prisen.
DI giver prisen til en virksomhed, der har grebet nye muligheder og omsat
dem til vækst og arbejdspladser til gavn for det danske samfund.
For at blive nomineret i 2017 er det et krav, at virksomheden har formået
at bruge digitale teknologier til at styrke interaktionen med kunderne og
dermed udvikle forretningen. Det kan f.eks. være et tiltag, der har digitaliseret markedsføringen eller givet bedre og bredere salgskanaler gennem
e-handel. Tiltaget kan også være nye serviceydelser, som effektiviserer
eller styrker forholdet til nuværende eller nye kunder. Tiltaget kan ligeledes
gøre brug af Big Data eller Internet of Things til at udvikle forretningsområdet.
Alle ansøgninger bliver vurderet af en komité bestående af fem uafhængige eksperter. Komitéen nominerer fem virksomheder, der skal konkurrere om at vinde prisen. Vinderen kåres af komitéen og deltagerne på DI
Topmødet, der hver især får mulighed for at afgive en stemme på deres
favorit. De fem nominerede virksomheder vil blandt andet blive profileret i
DI Business og på DI’s hjemmeside. Mød komitéen og læs mere om prisen
på di.dk/diprisen.

Ansøgningskrav
Kun medlemmer af DI eller virksomheder
associeret til DI kan søge.
Hver medlemsvirksomhed kan hvert år
søge én gang og om ét tiltag.

Ansøg nu
Du kan ansøge om DI Prisen fra nu og frem
til 28. april 2017. Du ansøger via ansøgningsskemaet på di.dk/diprisen.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information, er du velkommen til at
kontakte chefkonsulent Hanne Merete
Lassen på tlf. 5136 3166 / haml@di.dk.

Formelle krav
•

Virksomheden står inde for, at alle
oplysninger i ansøgningsskemaet er
korrekte og sandfærdige.

•

Virksomheden skal oplyse, hvis den
pågældende indsats er genstand for
tvister, eller der f.eks. er udestående
relevante myndighedsgodkendelser.

•

Virksomheden er forpligtet til straks
at underrette DI, hvis der senere
måtte opstå tvister, eller hvis relevante myndighedsgodkendelser
måtte blive trukket tilbage.

Tildelingen af DI Prisen vurderes ud fra følgende kriterier:
•

Der vil blive lagt vægt på, at tiltaget ér taget i brug.

•

Konkrete resultater som virksomheden har opnået og/eller forventer
at opnå gennem tiltaget.

•

Betydningen af tiltaget for virksomhedens fremtidige konkurrenceevne og evnen til at skabe vækst og arbejdspladser til gavn for det
danske samfund.

Alexander Foss’ Industrifond donerer kunstværket til DI Prisen.
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