
 
 
   
 

 
 

 
 
Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja jest właścicielem sieci drogerii Hebe rozwijanych w Polsce od 2011r. w ramach projektu 
biznesowego Grupy Jeronimo Martins w Polsce. Koncepcja drogerii opiera się na połączeniu wysokiej jakości obsługi z ofertą produktów 
zawsze w niskiej cenie. Unikalny wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są jednym z czynników wyróżniających Hebe. 
W kolejnych latach JMDiF planuje dalszy rozwój w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z rynku drogeryjnego i farmaceutycznego. 

 Warszawa, 24 listopada 2021 r. 

 

School of Form patronem konkursu 
„Odkryj siebie z Hebe” 

 
 

Jesteśmy już w trzecim tygodniu konkursu organizowanego przez sieć drogerii 
Hebe pt. „Odkryj siebie z Hebe“. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie 
grafiki, której zwycięski projekt pojawi się na torbach dostępnych w ogólnej 
sprzedaży w sklepach Hebe. Część środków ze sprzedaży toreb zostanie 
przekazana na cele charytatywne. Do wyjątkowej inicjatywy przyłączyło się 
School of Form – warszawska szkoła projektowa, która kształci młodych, 
zdolnych projektantów.  
 
Jak komunikuje patron naszego konkursu „School of Form kształci projektantów 
zdolnych zrozumieć ludzi i odkrywać ich marzenia“. Właśnie dlatego nie mogliśmy 
przejść obok tej dywizy obojętnie, ponieważ idealnie pokrywa się z hasłem 
przewodnim konkursu „Odkryj siebie z Hebe“. Liczymy, że dzięki współpracy i 
połączeniu sił uda nam się jeszcze lepiej wykorzystać potencjał naszej wyjątkowej 
inicjatywy.  
 
Konkurs skierowany jest do wszystkich artystów – profesjonalistów i amatorów, a 
jego laureatów wyłoni jury złożone z przedstawicieli wyższych uczelni artystycznych 
oraz Hebe. Na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody pieniężne. Nagrody za 
pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce wynosić będą odpowiednio: 7 000 PLN, 5 000 
PLN oraz 3 000 PLN. Ponadto, zwycięski projekt zostanie nadrukowany na czarnych 
torbach z drelichu, które trafią do sprzedaży w drogeriach Hebe, a część środków 
z ich sprzedaży zostanie przekazana na cele charytatywne.  
 
Zasady konkursu są następujące: zadaniem uczestników jest zaprojektowanie 
nadruku na czarną torbę z drelichu, będącego kreatywną interpretacją hasła „Odkryj 
siebie z Hebe“. Odpowiednio przygotowany plik, którego wytyczne można znaleźć na 
stronie konkursu https://www.hebe.pl/odkryjsiebiezhebe.html należy przesłać drogą 
mailową na adres: media@hebe.pl.  
 
Konkurs trwa od 8 listopada do 5 grudnia 2021 roku – w tym czasie można 
nadsyłać prace konkursowe. Wyniki zostaną ogłoszone do 22 grudnia 2021 roku. 
Prace zostaną ocenione przez wyjątkowe jury składające się z topowych artystów i 
wykładowców grafiki.  
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Pełny regulamin konkursu „Odkryj siebie z Hebe“ oraz specyfikacja plików 
konkursowych dostępne są na stronie https://www.hebe.pl/regulaminy/konkursy/11-
2021-regulamin-konkursu-odkryj-siebie-z-hebe.html. Pytania dotyczące konkursu 
prosimy kierować mailowo na adres media@hebe.pl.   
 
 
Kontakt: 
Biuro Prasowe Hebe | Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja 
M: (+48) 667 407 207 
http://www.hebe.pl 
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