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KIK IS VAGYUNK? MI IS EZ?

Az Év Irodája Verseny alapítója és szervezője az országban 

egyedülálló portólióval rendelkező, kereskedelmi ingatlanok-

ra specializálódott médiacsoport, az iroda.hu amely 2015-ben 

csatlakozott az ingatlan.com Zrt-hez. 

A versenyen a szakma értékeli és jutalmazza a legjobb irodákat,-

cégeket irodaházakat, zöld ingatlanokat, új fejlesztéseket, üze-

meltető cégeket és szakembereket.

Az iroda.hu csoport 2010-ben rendezte meg először Az Év Irodá-

ja versenyt és az azt lezáró Díjátadó Gálát. A Gálán átadott díjak 

ma már az irodapiac legelismertebb kitüntetéseinek számítanak. 

Az Év Irodája versenyt idén hetedszerre rendezzük meg és az 

idei verseny középpontjában az Employer Branding és az mun-

kavállalói elégedettség áll. 



MIÉRT ÉRDEMES NEVEZNI?

Ma már Az Év Irodája verseny brand jól ismert az irodapiacon 

dolgozók, belsőépítészek és a marketingesek között. A nagy-

vállalatok és a média a legerősebb versenyként tartja számon 

a maga kategóriájában. A szakmai vélemények mellett a mun-

kavállalók és a közönség szavazata is egyre fontosabb ezért 

a díjak kiosztásánál is figyelembe vesszük a visszajelzéseket.  

A teljeskörű kommunikációnak és médiapartnereinknek köszön-

hetően több ezer személy követi a fél éves versenyünket.

Ha október 30-ig nevezi irodáját, 

megnyerheti a 2 darab ajándék 

Gála jegyek egyikét!

Ha október 15-ig nevezi irodá-

ját, ajándékba adunk egy 360 fo-

kos irodafotózást amit feltölthet a 

www.azevirodaja.hu oldalra is!

* 1 éven keresztül támogatjuk nevezőink, győzteseink márkaépítését

* online és offline felületeinken folyamatosan kommunikáljuk a verseny eredményeit és résztvevőit

* több száz ezer potenciális vásárlót és munkavállót szólitunk meg a fél éves versennyel

* workshopokkal, szakmai tanácsokkal, információval támogatjuk a vállalatok Employer Branding stratégiáját

* kézzelfogható megjelenést, kommunikációs lehetőségeket adunk győzteseinknek



A legfontosabb értéknek a szakmaiságot tartjuk és pontosan 

ezért döntöttünk úgy, hogy idén is ingyenesen hirdetjük meg a 

nevezést a vállalatok számára.

Gyorsan és egyszerűen lehet nevezni a 

www.azevirodaja.hu/nevezes oldalon. 

Az egész folyamat online működik de ha 

bármilyen kérdése van a nevezéssel kap-

csolatban keressen minket bizalommal!

HOGYAN LEHET NEVEZNI?

Az Év Irodája Versenyen idén az alábbi 

9+1 kategóriát hirdetjük meg:

* Az Év Irodája 

* Az Év Coworking Irodája (ÚJ)

* Az Év Irodaháza Bérlői díj

* Az Év Legzöldebb Projektje

* Az Év Új Ingatlanfejlesztése

* Az Év Üzemeltető Cége

* Az Év Property Management Cége

* Az Év Ingatlanpiaci Személyisége

* +1 Az Év Design Irodája 

 (erre nem lehet külön nevezni)



AZ ÉV IRODÁJA 2015

Tavalyi év győztesei

Váci Corner Offices

AZ ÉV IRODAHÁZA 
BÉRLŐÍ DÍJ

Török Árpád

AZ ÉV INGATLANPIACI 
SZEMÉLYISÉGE

CBRE Kft.

AZ ÉV PROPERTY MA-
NAGEMENT CÉGE

Future FM cégcsoport

AZ ÉV ÜZEMELTETŐ 
CÉGE

Hun-Office Irodaház 
Debrecen

AZ ÉV LEGZÖLDEBB 
PROJEKTJE

Váci Greens C épület

AZ ÉV ÚJ INGATLAN-
FEJLESZTÉSE

Campus 
Dedevelopment Project 

1. fázis

AZ ÉV TERVEZETT 
PROJEKTJE

Profession.hu

AZ ÉV IRODÁJA

GE Global Operations, 
GE Healthcare

AZ ÉV 
NAGYVÁLLALATI 

KATEGÓRIÁJA

XXI. századi iroda 
a Kossuth téren

AZ ÉV IRODÁJA 
KÜLÖNDÍJ

DekoRatio 
Branding&Design 

Studio

AZ ÉV DESIGN 
IRODÁJA


