
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ DESIGN OLYMP AWARDS 
 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό Design Olymp Awards έχουν όλα τα επώνυμα και επεξεργασμένα 
τρόφιμα και ποτά που πωλούνται σε καταστήματα ειδών παντοπωλείου. 
  
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
δικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο καλύτερης συσκευασίας (Design Olymp Award) έχουν όλα τα 
επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα και ποτά  που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής 
πώλησης. Τα προϊόντα προς αξιολόγηση θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη κατάσταση για να 
διαγωνιστούν και ότι τα διακριτικά στοιχεία αναγράφονται σωστά και με σαφήνεια στην ετικέτα. 
Προϊόντα δηλαδή έτοιμα για διάθεση προς το καταναλωτικό κοινό.   
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κάθε κριτής πραγματοποιεί μια οπτική ανάλυση του προϊόντος και καταγράφει μια αριθμητική 
βαθμολογία στο φύλλο αξιολόγησης η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική αίσθηση εικόνας προϊόντος (που 
βαρύνει περισσότερο στον τελικό βαθμό) καθώς και άλλα κριτήρια, όπως  η ετικέτα, η φιάλη, η 
μεταλλική ή άλλη συσκευασία, τα χρώματα, η καινοτομία και η συνολική εικόνα προϊόντος. Οι 
επιχειρήσεις που θα βραβευθούν έχουν το δικαίωμα προβολής της βράβευσης τους χρησιμοποιώντας τα 
λογότυπα των βραβείων και του θεσμού. Το προϊόν αξιολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο 
γενικός βαθμός, με βάση την κλίμακα του 100, είναι αποτέλεσμα της σταθμισμένου μέσου όρου των 
ξεχωριστών βαθμολογίων. 
Οι κατηγορίες βραβείων είναι: 

1. Βραβείο ετικέτας 
2. Βραβείο περιέκτη (συσκευασία προϊόντος) 
3. Βραβείο καινοτομίας 
4. Βραβείο συνολικής εικόνας προϊόντος 

  
 
ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Την ομάδα κριτών έχει αναλάβει η ένωση γραφιστών Ελλάδας με πρόεδρο τον Κο Τζανέτο Πετροπουλέα. 
Τα προϊόντα δοκιμάζονται από πολυάριθμο πάνελ 10 κριτών. Δείτε στο OlympAwards.gr τα ακριβή 
ονόματα. 
Αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της αντικειμενικότητας κατά την οργάνωση των γευσιγνωσιών: 

 δεν επιτρέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των επιτροπών 

 οργανώνονται πολυάριθμα πάνελ κριτών 

 οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την κριτική επιτροπή είναι οριστικές και δεσμευτικές, χωρίς 
δυνατότητα έφεσης από τους συμμετέχοντες 

 η βαθμολόγηση των άλλων δειγμάτων δεν θα ανακοινωθεί 

 απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να επικοινωνούν με τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
  
 
ΒΡΑΒΕΙΑ 
Βραβεία ποιότητας  τροφίμων  και ποτών: 
ΧΡΥΣΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (GOLD Design Olymp Award), τα προϊόντα με 89% και 
παραπάνω συνολικών βαθμών 
ΑΡΓΥΡΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (SILVER Design Olymp Award), τα προϊόντα με βαθμούς 
μεταξύ 77% και 88% 



ΧΑΛΚΙΝΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (BRONZE Design Olymp Award), τα προϊόντα με βαθμούς 
μεταξύ μεταξύ 65% και 76% 
Ο γενικός βαθμός, με βάση την κλίμακα του 100 είναι αποτέλεσμα της σταθμισμένου μέσου όρου των 
ξεχωριστών οργανοληπτικών βαθμολογιών. 
 
 
ΟΦΕΛΗ 

α. Στρατηγική marketing 
Η στρατηγική marketing που κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών ακολουθεί ενισχύεται με τα βραβεία 
Design Olymp Awards. έχει λόγο να τονίζει την ανωτερότητα των προϊόντων της σε υποψήφιους 
αγοραστές. Η γνωστή φράση ότι πρώτα αγοράζει το μάτι του καταναλωτή και μετά η τιμή του προϊόντος, 
ενισχύει την συμμετοχή στον διαγωνισμό, αφού το λογότυπο του βραβείου πάνω στην ετικέτα του 
προϊόντος βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων. 

β. Έγκριση από διαμορφωτές γνώμης 
Το Βραβείο είναι ένα αξιόπιστο δείγμα ανωτερότητας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εγχώρια 
αγορά όσο και στις αγορές των εξαγωγών. Οι Graphic designers είναι διαμορφωτές γνώμης και η έγκρισή 
τους ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ στις συναλλαγές με διανομείς, προμηθευτές και λιανικούς 
πωλητές.  

γ. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
Δεκάδες καταχωρήσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
που αυξάνει το εύρος της πελατείας για τις συμμετέχουσες εταιρείες. 
 
 
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1. ΤΡΟΦΙΜΑ 
Κρέας/Αλλαντικά 
Γαλακτοκομικά 
Ελαιόλαδα/διάφορα έλαια  
Σάλτσες/Σούπες/Σκόνες έτοιμες για παρασκευή τροφίμων 
Κονσέρβες/Μαρμελάδες 
Αυγά 
Επιδόρπια 
Κατεψυγμένα τρόφιμα 
Φυτικά προϊόντα  
Delicatessen τρόφιμα και ποτά  
Φρέσκα τρόφιμα/Λαχανικά 
Υγιεινά, Διαιτητικά Προϊόντα 
Γενικά τρόφιμα παντοπωλείου 
Άλλα προϊόντα τροφίμων και ποτών 

2. ΠΟΤΑ 
Αλκοολούχα ποτά 
Αναψυκτικά/Νερά/Ποτά με χαμηλό αλκοόλ 
Καφέδες 
Σοκολατούχα ποτά 
Τσάγια 
Άλλα ποτά 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα προϊόντος (π.χ. γιαούρτι) ανέρχεται στα €180 + ΦΠΑ20% = €216 και 
μέχρι 4 προϊόντα της αυτής ομάδας (π.χ. γιαούρτι με μέλι, γιαούρτι με φράουλα,…).  



Αν η ομάδα προϊόντος έχει παραπάνω από 4 τεμ προϊόντα, από το 4ο και μετά το κόστος είναι 50 ευρώ + 
ΦΠΑ ανά προϊόν. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Κατάθεση του πόσου που αναλογεί στην δική σας συμμετοχή στους διαγωνισμούς:  
CONFEXPO LTD, (SANTANDER Bank) Sort Code: 09-01-28, Account Number 88864605 
IBAN: GB25ABBY09012888864605  Swift / BIC code: ABBYGB2LXXX 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Ποσότητες δειγμάτων για τις γευσιγνωσίες. 
Τρόφιμα: 4 προϊόντα συσκευασμένα όπως θα πωλούνταν στα καταστήματα λιανικής (ποσότητα για 10 
κριτές). 
Μπύρα: 12 φιάλες (25/33cl) ή 6 φιάλες (0,5 με 1 λίτρο), Νερό: 6 φιάλες (0,5 με 1 λίτρο), 
Αλκοολούχα/οινοπνευματώδη: 4 φιάλες (0,5 με 1 λίτρο), Άλλα: 6 φιάλες (0,5 με 1 λίτρο). 


