„People have the power” – trwa konkurs na
najbardziej energetyczny film
Trwa konkurs „People have the power” organizowany przez Grupę Kapitałową PGE oraz serwis millionyou.com. Do 16 lipca można
zgłaszać filmy, które pokazują energię drzemiąca w ludziach. Finał konkursu odbędzie się podczas Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, a
pula nagród wynosi 26 tysięcy złotych.
Tematem konkursu jest energia. Ta, która drzemie w każdym człowieku i którą wykorzystujemy w życiu i codziennej pracy. Zadaniem
twórców jest nakręcenie filmu, którego akcja toczy się w małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwie. Może być to zakład fryzjerski, bar,
kawiarnia, firma spedycyjna, fabryka czy też wielka korporacja. Jest tylko jeden warunek - w filmach należy pokazać, że… „people have
the power”! Twórcy mają ukazać pracowników w wirze spontanicznej, pozbawionej rutyny pracy, zasilając przedsiębiorstwa kilowatami
pozytywnej energii. W kampanii wykorzystano narzędzie komunikacyjne, zwane „CROWDSOURCINGIEM” gdzie zaangażowanie jest
ważniejsze niż bycie biernym odbiorcą treści reklamowych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 lipca br. o północy. Ogłoszenie
nominacji oraz początek głosowania publiczności nastąpi 23 lipca. Zwycięzców poznamy podczas Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”
(28 lipca – 5 sierpnia 2012). Szczegółowe informacje >> Łukasz Witkowski rzecznik prasowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Lukasz_Witkowski@gkpge.pl +48 695 883 873 Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora
elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania
energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu
milionów klientów.
Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i
sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów
odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Odnawialna
S.A., PGE Energia Jądrowa S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem
zainstalowanych mocy, wielkości produkcji oraz liczby klientów końcowych. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii
elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Grupa zatrudnia ponad 43 tys.
pracowników i posiada 13,1 GW zainstalowanych mocy wytwórczych. Roczna produkcja energii elektrycznej w Grupie PGE w 2011 roku
wyniosła ok. 56,52 TWh netto.

