
A MINŐSÉG MÉRCÉJE

Ki lenne a legfontosabb, ha nem a vendég, a vásárló, a bérlô vagy a látogató? 

Az ô véleményük számít a leginkább, és ezért kérdezi meg a Budapest 

Week Publishing 1993 óta minden évben olvasóit és üzleti partnereit arról, 

kiket tartanak a hazai vendéglátó, szálloda és egyéb szolgáltatói szféra 

legjobbjainak. Eljött az ideje, hogy Ön is megmondja a magáét!

A nyílt szavazás minden év januárjában indul, és a márciusi Díjátadó Gálaest 

elôtt három héttel zárul. Bárki leteheti voksát, akár minden kategóriában.

A szavazáskor kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön kedvence valóban 

minôségi, és állandó színvonalú szolgáltatást nyújt-e. Hogy az Ön 

kiválasztott étterme megfelelô higiéniával és udvarias, szakképzett, 

becsületes felszolgálókkal rendelkezik-e, vagy, hogy az Ön által használt taxi 

társaság kocsija mindig idôben érkezik-e.

A figyelembe vehetô szempontokat hosszasan sorolhatnánk, de a lényeg, 

hogy kiválasztottjait merje ajánlani barátainak, rokonainak, vagy akár annak 

az üzleti partnerének, akivel épp üzletet kíván kötni! A Best of Budapest & 

Hungary név garancia arra, hogy a szolgáltatást igénybe vevôk, bármikor is 

térnek vissza, ugyanazzal a minôséggel találkozzanak. Az Ön március 7-ig 

beérkezô szavazata is hozzájárul ahhoz, hogy megszülessenek a 2017-es év 

nyertesei!

A díjazott szolgáltatóknak egy kifüggeszthetô oklevelet, valamint egy üvegre

elhelyezhetô öntapadós logót adunk, melyek a betérô vendégeknek már 

messzirôl jelzik a minôsítést. A többéves tapasztalat alapján kijelenthetjük, 

hogy a tulajdonosokat és munkatársaikat is büszkeséggel tölti el ez a kiváló

tevékenységért kapott elismerés. Ezért kérjük, ha találkozik velük,

gratuláljon nekik!
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THE MEASURE OF QUALITY

Customers, guests, visitors – they are the most important people for any 

kind of business. Their opinion is mostly valuable. That’s why Budapest 

Week Publishing asks its readers and business partners every year to express 

their own opinion and name their favorite service providers in the domestic 

catering, hotel and other service sectors. Time has come for you to choose 

the best!

The open vote starts in January each year and ends three weeks before the

Award Gala evening in March. Anyone can cast their vote, even in all 

categories. Please bear in mind that those you vote for has to provide high 

quality and consistent level of service. Make sure that your chosen restaurant 

has proper hygiene and employs professional, honest staff, or your favorite 

taxi company’s cars arrive always on time and the chauffeurs are able to 

give back your change. We could go on for ages, but the point is that you 

should only vote for those you would recommend to your friends, relatives or 

business partner. This way you can’t be wrong and you can help us to choose 

who will receive the Best of Budapest and Hungary 2017 awards! Please 

send your votes till March 7.

We provide the award-winning service providers with a certificate that they 

can hang on the wall of their venue, as well as a self-adhesive logo that can 

be placed on glass so that customers may see the classification from far 

away. We have found over the years that these awards instill a sense of pride 

in the owners as well as their staff. They proudly display the plaque they 

receive in their premises. If you happen to meet them, please congratulate 

them!
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