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Επιβραβεύουμε την παραγωγή

Αναδεικνύουμε την Ελλάδα

Made in Greece 2015
Με συνέχεια και συνέπεια!
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Υπό την aιγίδα

Με την υποστήριξη

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Χρυσοί χορηγοί

xορηγοί

Αργυροί χορηγοί Χορηγοί

Υποστηρικτές Χορηγοί εκδήλωσης

Κύριοι χορηγοί επικοινωνίας

Χορηγοί επικοινωνίας

Χορηγοί δημοσιότητας

xορηγοί εντύπου απολογισμού

Χορηγός σχεδιασμού εντύπου Χορηγός εκτύπωσης εντύπου



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λίγα λόγια 
για το θεσμό....

Η απόφασή της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ
να θεσπίσει τα βραβεία “Made in Greece” εντάσσε-
ται σε ένα πλαίσιο συνεχούς προσπάθειας για την
καθιέρωση ενός νέου, παραγωγικού, αναπτυξια-
κού μοντέλου, στηριζόμενου στην εξωστρέφεια και
στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της ελλη-
νικής παραγωγής. 

Τα βραβεια "Made in Greece" είναι η εξωτερίκευση
της ανάγκης να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της
βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής για την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και η απάντηση
των ανθρώπων του ελληνικού μάρκετινγκ στις
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας που σημερα πε-
ρισσοτερο από ποτέ πριν έχει εναποθέσει την ελ-
πίδα της εξόδου από την κρίση στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
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Εξωστρεφής και ανταγωνιστική
είναι η οικονομία που μπορεί να
παράξει και να διαθέσει προϊόντα
και υπηρεσίες που δίνουν αξία
στους πιο απαιτητικούς πελάτες
παγκοσμίως.
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Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζω στον Απολογι-
σμό των Βραβείων “Made in Greece”.

Η απόφασή της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ να θεσπίσει τα βραβεία
“Made in Greece” εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεχούς προσπάθειας για
την καθιέρωση ενός νέου, παραγωγικού, αναπτυξιακού μοντέλου, στηρι-
ζόμενου στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της
ελληνικής παραγωγής. 

Εξωστρεφής και ανταγωνιστική είναι η οικονομία που μπορεί να παράξει
και να διαθέσει προϊόντα και υπηρεσίες που δίνουν αξία στους πιο απαιτη-
τικούς πελάτες παγκοσμίως. Εξάλλου, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
καθιστούν ένα προϊόν ανταγωνιστικό πέρα από την τιμή του, όπως για πα-
ράδειγμα η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η ποικιλία, το σήμα-brand, η συ-
σκευασία, το service, η αποτελεσματική πώληση, η διαφήμιση και προώ-

θηση πωλήσεων, η έγκαιρη διάθεση στα σημεία πώλησης κ.λπ.

Τα βραβεία “Made in Greece”, έχουν σκοπό να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν, μέσα από αδιά-
βλητες και αντικειμενικές διαδικασίες, τις επιχειρήσεις εκείνες που παράγουν στην Ελλάδα και δί-
νουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα, στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στη δύναμη των
επώνυμων προϊόντων τους και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις δημιουργώντας σημαντική
προστιθέμενη αξία για την Ελληνική Οικονομία. 

Είναι πράγματι πολύ ενθαρρυντικό για την περίοδο που διανύουμε να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν
πολλές τέτοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς υποβλήθηκαν 122 υποψηφιότητες από 85 επι-
χειρήσεις, συνεταιρισμούς και οργανισμούς για τις 7 κατηγορίες βραβείων. Είμαστε ιδιαίτερα ευ-
τυχείς για τη μεγάλη αυτή ανταπόκριση στο νέο θεσμό, ο οποίος αγκαλιάζει όλους τους
παραγωγικούς φορείς της χώρας και οι οποίοι, με τη σειρά τους, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχί-
σουν να υποστηρίζουν το θεσμό αυτό με την ίδια θέρμη και στις επόμενες διοργανώσεις.

Η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε, εκτός από το Βραβείο, να απονέμονται Έπαινοι και Τιμητι-
κές Διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες βραβείων. Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και δια-
κριθέντες στην πρώτη διοργάνωση και ιδιαίτερα στις βραβευθείσες επιχειρήσεις Συστήματα
Sunlight (βραβεία εξαγωγικής και βιομηχανικής αριστείας), Φαρματέν (βραβείο επιχειρημα-
τικής αριστείας), Κτήμα Βασιλάκη (βραβείο αγροτικής αριστείας), Σιδενόρ Βιομηχανική Χά-
λυβα (βραβείο τεχνολογικής αριστείας), Γιώτης (βραβείο καινοτόμου προϊόντος) και Αττική
Μελισσοκομική Εταιρία (βραβείο επώνυμου ελληνικού προϊόντος). 

πρόλογος



Παράλληλα με τα βραβεία “Made in Greece”, η Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε να θεσπίσει
και το Βραβείο ΔΙΟΛΚΟΣ. Το βραβείο αυτό απονέμεται σε φυσικό πρόσωπο που με τις καινο-
τόμες ενέργειες και δραστηριότητές του άνοιξε δρόμο για να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο
της χώρας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωση του Made in Greece παγκοσμίως. Στην
πρώτη διοργάνωση του θεσμού των βραβείων Made in Greece, το βραβείο ΔΙΟΛΚΟΣ απονεμή-
θηκε στον κο Γιάννη Τσεκλένη, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή με πολύχρονη εμπει-
ρία στον χώρο της μόδας, του βιομηχανικού σχεδιασμού και του interior design.

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, να
εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μας στο μεγάλο αριθμό χορηγών, υποστηρικτών, χορη-
γών επικοινωνίας και δημοσιότητας και χορηγών της εκδήλωσης, που πίστεψαν σε αυτό το νέο
θεσμό και χωρίς τη συνδρομή των οποίων δε θα ήταν δυνατή η πραγματοποίησή του, αλλά και
στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης, τα οποία, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο, εξασφάλισαν
την έγκαιρη και αδιάβλητη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα Υπουρ-
γεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που
μας έκαναν την τιμή να θέσουν υπό την αιγίδα τους την πρώτη αυτή διοργάνωση του θεσμού των
Βραβείων “Made in Greece”.

Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης
Καθηγητής

Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ



Τα βραβεία “Made in Greece” είναι η μόνη θεσμοθετη-
μένη διάκριση που απευθύνεται αποκλειστικά στον
κόσμο της παραγωγής, στις επιχειρήσεις και στους αν-
θρώπους του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα
που παράγουν, εξάγουν και δημιουργούν απασχόληση
και προστιθεμένη αξία για την Ελληνική οικονομία. 

Η ανασυγκρότηση της πραγματικής οικονομίας με έμ-
φαση στη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή είναι η μόνη βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική που μπο-
ρεί να καταπολεμήσει τις δομικές αιτίες της κρίσης και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και
εισοδήματα.

Τα βραβεία “Made in Greece” είναι η απάντηση των ανθρώπων του ελληνικού μάρκετινγκ στις ανάγκες της
ελληνικής οικονομίας που σήμερα περισσότερο από ποτέ πριν έχει εναποθέσει την ελπίδα της εξόδου
από την κρίση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η πρώτη απονομή των βραβείων “Made in Gre-
ece” ήταν η επιτυχής κατάληξη της επίπονης προσπάθειας όλων των προσώπων και των φορέων που συ-
νέβαλαν με ενθουσιασμό στον νέο θεσμού.

Ελπίζουμε η μεγάλη επιτυχία του νέου θεσμού να συντελέσει στην καθιέρωση ενός παραγωγικού ανα-
πτυξιακού μοντέλου και στην ανάδειξη του κόσμου της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής που τόσο
έχει ανάγκη η Ελλάδα.

Γεώργιος Μπάλτας
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Μάρκετινγκ και Επικοινωνία"    Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Τα βραβεία Made in Greece αποτελούν ένα ορόσημο για
όλους όσους πιστεύουν  ότι  η παραγωγή στην Ελλάδα μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για την ανασυγκρότηση
της χώρας. Ο θεσμός των βραβείων «Made in Greece» υπογραμμίζει με το καλύτερο τρόπο την ανάγκη να
εστιάσουμε και να αναδείξουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες επιχειρήσεων, οργανισμών, συνεταιρισμών,
ομάδων παραγωγών που  επενδύουν διαχρονικά στη δημιουργία ποιοτικών επώνυμων προϊόντων και πρε-
σβεύουν την χώρα μας στις αγορές όλου του κόσμου.

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον θεσμό των βραβείων «Made in Greece» είναι η διαδικασία της
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Η όλη διαδικασία ακολούθησε δύο αρχές: της διαφάνειας και της εμπιστευτικότητας.  

Η διαφάνεια εξασφαλίστηκε με την δημοσιοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και
της όλης διαδικασίας, την μη εμπλοκή-συμμετοχή της Οργανωτικής Επιτροπής στη διαδικασία αξιολόγη-
σης πέρα από το συντονισμό της διαδικασίας και τέλος από το γεγονός ότι οι χορηγοί των βραβείων  δεν μπο-
ρούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι σε καμία κατηγορία βραβείου.  

Όλες οι ψηφοφορίες ήταν εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα τα γνώριζε μόνο η Οργανωτική Επιτροπή. Οι
αξιολογήσεις των μελών των επιτροπών ήταν προσωπικές και αυστηρά εμπιστευτικές.   

Και θέλω να τονίσω ότι μόνο η διαδικασία αξιολόγησης -προκριματική και τελική φάση- διήρκησε 40 ημέ-
ρες ενώ η συνολική διάρκεια της οργάνωσης ήταν 5 μήνες. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν ενσωματώνονται στη λογική και στη φιλοσοφία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκε-
τινγκ, η οποία με το θεσμό των βραβείων «Made in Greece» μετουσιώνει την αποστολή και τον στόχο της
για ελληνική παραγωγή, ανταγωνιστικά επώνυμα προϊόντα και εξωστρέφεια.  

Τα βραβεία «Made in Greece» είναι η εξωτερίκευση της ανάγκης να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της βιο-
μηχανικής και αγροτικής παραγωγής για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. 

Ο αριθμός των υποψηφιοτήτων και τα θετικά σχόλια που δεχτήκαμε από τους συμμετέχοντες –διαγωνιζό-
μενους και μη- μας ενδυναμώνει για να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση την προσπάθειά μας! Σας ευχαρι-
στούμε όλους και σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στην επόμενη μεγάλη γιορτή της παραγωγής,
τα βραβεία «Made in Greece» 2015! 

Προκόπης Κ. Θεοδωρίδης
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ
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Ελληνική Ακαδημία
Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.)
Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ανά-
πτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την ελληνική οι-
κονομία και κοινωνία. Σκοπός της Ακαδημίας είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή,
η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και
κοινωνίας. 

Στόχοι
α) Η συγκέντρωση, καταγραφή και συστηματοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την ελληνική εμπει-
ρία εφαρμογής του Μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία μιας «Ελληνικής Σχολής Μάρκετινγκ» που να αν-
ταποκρίνεται και να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχει-
ρήσεων.

β) Η συμβολή στην ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με εστίαση σε
εξειδικευμένους τομείς της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

γ) Η δημιουργία σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών με καθηγητές Μάρκε-
τινγκ του εξωτερικού, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης του Μάρκετινγκ.

δ) Η δημιουργία και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπερι-
φοράς, οι οποίοι, λειτουργώντας ως βαρόμετρο των συνθηκών της αγοράς, μπορούν να βοηθήσουν κάθε
επιχείρηση και οργανισμό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

ε) Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα και η υποστήριξη
με κάθε μέσο των προσπαθειών υιοθέτησης και εφαρμογής του Μάρκετινγκ. 

Μέσα Επίτευξης Σκοπού & Στόχων
• Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών.
• Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών διοργανώσεων.
• Ανάληψη εκπόνησης ερευνών και μελετών με συναφή θεματολογία.
• Έκδοση newsletter, ενημερωτικών εντύπων, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις από τα Μ.Μ.Ε.
• Ανάπτυξη επιμορφωτικής δραστηριότητας.
• Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων.
• Έκδοση βιβλίων και βοηθημάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
• Έκδοση επιστημονικού περιοδικού με σύστημα κριτών. 



Βραβεία & νικητές 
ανα κατηγορία

Εξαγωγική Αριστεία
Βραβείο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Έπαινοι: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ, KLEEMANN HELLAS Α.Ε.

Τιμητικές Διακρίσεις: ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε., GAEA-ΓΑΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Επιχειρηματική Αριστεία
Βραβείο: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Έπαινοι: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Τιμητικές Διακρίσεις: Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΛΟΥΞ
ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ, NOKIA SIE-
MENS NETWORKS HELLAS S.A. 

Αγροτική Αριστεία
Βραβείο: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ.Α.Ε.- ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Έπαινοι: ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε., ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ
ΑΒΕΕ – AGRINO

Τιμητικές Διακρίσεις: ΑΣΟΠ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,
ΓΚΟΥΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΤΗΜΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΠΑΡΜΠΑ
ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, Ε. ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. SMARTFOODS

Βιομηχανική Αριστεία
Βραβείο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE 

Έπαινοι: ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε. – VITEX, ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε.

Τιμητικές Διακρίσεις: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α.Ε.Β.Ε. TRATA, ROLCO BIANIL SA,
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε.

Τεχνολογική Αριστεία
Βραβείο: ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

Έπαινοι: ERMA FIRST ESK ENGINEERING SOLUTIONS S.A.,
SINGULARLOGIC A.E.

Τιμητικές Διακρίσεις: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ,
UNIQUE COM-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Καινοτόμο Προϊόν
Βραβείο: ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Έπαινοι: APIVITA AEBE, KLEEMANN HELLAS Α.Ε.

Τιμητικές Διακρίσεις: ΕΥ.ΓΕ.ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ-AGRINO,
ΜΙΝΕΡΒΑ, SETEL HELLAS

Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν
Βραβείο: ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. για το προϊόν ΜΕΛΙ
ΑΤΤΙΚΗ

Έπαινοι: Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. για το
προϊόν ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. για το
προϊόν ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

Τιμητικές Διακρίσεις: BARILLA HELLAS AE, ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.,
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.
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Σε μια περίοδο που ο Έλληνας καταναλωτής νιώθει την
ανάγκη να επιβραβεύσει τα προϊόντα και τις επιχειρήσεις
που θεωρεί ότι στηρίζουν την ελληνική οικονομία, είναι
χρήσιμο και αναγκαίο να αναδεικνύονται όσοι πραγματικά
προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τόπο. Η ελληνική
Ακαδημία Marketing θεσπίζοντας τα βραβεία «Made in
Greece» συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια,
προσελκύοντας και επιβραβεύοντας τις κορυφαίες επι-
χειρήσεις της χώρας μας που ακολουθούν καθημερινά
αυτή τη φιλοσοφία. 

Οι έπαινοι για την Επιχειρηματική και Αγροτική Αριστεία
που απονεμήθηκαν στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αποτελούν
αναγνώριση τόσο της συνολικής προσφοράς της εταιρίας

στο ελληνικό επιχειρείν στα τελευταία 50 χρόνια που δρα-
στηριοποιείται στη χώρα μας, όσο και της δέσμευσής της
να παραμένει δίπλα στον έλληνα αγρότη  αναπτύσσοντας
το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού για
την παραγωγή μπίρας από το 2008. 

Με την ίδια προσήλωση, σκοπεύουμε και στο μέλλον να
συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να «εί-
μαστε εδώ», δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τον
τόπο μας. 

Μηνάς Μαυρικάκης
Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

   Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία Α.Ε.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Επιχειρηματική Αριστεία 
ΕΠΑΙΝΟΣ_Αγροτική Αριστεία 
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Το βραβείο επώνυμου ελληνικού προϊόντος, για το μέλι
Αττική, μας συγκίνησε και μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί
μας δόθηκε από έναν φορέα Marketing, όχι άμεσα εμ-
πλεκόμενο με την αγορά, γιατί βράβευσε αμιγώς  ελλη-
νικές επιχειρήσεις και γιατί διατήρησε την αγωνία μας
μέχρι τελευταίας στιγμής. 

Επίσης, αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση της αδιάκοπης
προσπάθειας 85 ετών για να προσφέρουμε επώνυμα,
εξαιρετικό, απόλυτα φυσικό και ανώτερης γεύσης ελλη-
νικό μέλι αλλά και δέσμευση μας να συνεχίσουμε με το
ίδιο πάθος και μεράκι. Στηρίζοντας το μελισσοκομικό
κλάδο, διεξάγοντας συνεχείς έρευνες και ελέγχους για

την εξασφάλιση της ποιότητας των μελιών μας, διατη-
ρώντας σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες με τους
2.000 Έλληνες μελισσοκόμους - συνεργάτες μας, κατα-
φέρνουμε το μέλι μας ATTIKH να αποτελεί τον πρεσβευτή
του άριστης ποιότητας, εγγυημένου, ελληνικού μελιού και
να βραβεύεται σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Αλεξάνδρα Πίττα - Χαζάπη & Γιώργος Πίττας
Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Αττική Μελισσο-
κομική Εταιρεία
Αλέξ. Πίττας ΑΕ 
για το προϊόν ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ

BΡΑΒΕΙΟ_Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν



Τα Βραβεία Made in Greece Awards είναι μία αξιόλογη
πρωτοβουλία, η οποία επιβραβεύει την ελληνική παρα-
γωγή και το ευ επιχειρείν. Η ΑPIVITA έλαβε έπαινο για την
καινοτομία των φυσικών προϊόντων της, τα όποια είναι εμ-
πνευσμένα από την Ιπποκρατική Φιλοσοφία, την ελληνική
χλωρίδα και την Κοινωνία των Μελισσών. 

Οι πανανθρώπινες αξίες της Αριστείας, της Αειφορίας και
της Ολιστικότητας, είναι αυτές που αντανακλώνται στο
Βραβείο Καινοτομίας με το οποίο μάς τίμησε η Ελληνική
Ακαδημία Μάρκετινγκ. H APIVITA φέτος κλείνει 35 χρόνια
ζωής, 35 χρόνια πίστης στην Ελλάδα και αφοσίωσης στο
ευ και αεί επιχειρείν, δημιουργείν, καινοτομείν. 

Νίκος Κουτσιανάς
Αντιπρόεδρος

Apivita AEBE

ΕΠΑΙΝΟΣ_Καινοτόμο Προϊόν



Με την πρώτη ανάγνωση του slogan των βραβείων “Made
in Greece” «Επιβραβεύουμε την Παραγωγή, Αναδει-
κνύουμε την Ελλάδα» θεωρήσαμε πως η Vitex δικαιω-
ματικά πρέπει να θέσει υποψηφιότητα αποδεικνύοντας

έμπρακτα τη στήριξή της σε τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Η κατηγορία της «Βιομηχανικής Αριστείας» για την οποία
προκριθήκαμε και τελικά επιβραβευτήκαμε ήταν μια
ακόμη επιβεβαίωση πως η εταιρεία μας επιτυγχάνει εξαι-
ρετικές επιδόσεις και δημιουργεί σημαντική προστιθέ-
μενη αξία στην Ελληνική οικονομία εδώ και δεκαετίες. Οι
αξίες μας αντικατοπτρίζουν όλα εκείνα στα οποία τα βρα-
βεία “Made in Greece” απευθύνονται. Το όνομά μας είναι
συνώνυμο με την ποιότητα, την καινοτομία, την ασφάλεια,
την εξωστρέφεια, και τη βιομηχανική αριστεία. 

Όλοι μας έχουμε αντιληφθεί ότι η εγχώρια παραγωγή απο-
τελεί ουσιώδες εφαλτήριο από την ύφεση στην ανάπτυξη
της εθνικής μας οικονομίας.

Παρά τις αντιξοότητες τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα
μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε Ελληνικό έδαφος.

Χαράζουμε στρατηγικές επέκτασης καθιστώντας γνωστό
το Ελληνικό εμπορικό μας σήμα με αρωγό τη δύναμη των
επώνυμων προϊόντων μας, σχεδιάζοντας  ασφαλή και φι-
λικά προς το περιβάλλον προϊόντα, στο πιο σύγχρονο ερ-
γοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στην Ελλάδα. 

Αρμόδιος Στ. Γιαννίδης
Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος

Αφοί Γιαννιδη 
Α.Ε. - Vitex

ΕΠΑΙΝΟΣ_Βιομηχανική Αριστεία 
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Έχουν περάσει 148 έτη από τότε που ο προπάππους μας
Μανόλης Βασιλάκης (Βασιλομανόλης) δημιούργησε (το
1865) μια από τις 1ες φάμπρικες παραγωγής ελαιολάδου
στο Μιραμπέλλο. Η σχέση όλων των μελών της οικογέ-
νειάς μας με την ελαιοκαλλιέργεια, θα έλεγε κανείς ότι
είναι σχέση αγάπης, σεβασμού και επιθυμητής εξάρτησης.

Σήμερα, εξακολουθούμε να εστιάζουμε στο πεδίο εφαρ-
μογών των Γαιών μας, έχοντας πλέον σαν εργαλείο ανά-
πτυξης, μια καθετοποιημένη μονάδα με δυναμική μέγι-
στης ωριαίας επεξεργασίας 12.000 κιλών ελαιόκαρπου,
αποθηκευτικούς χώρους 1.500 τόνων, άρτια εξοπλισμένη
γραμμή εμφιάλωσης.

Τα 3 τελευταία έτη σχεδιάσαμε, εγκρίναμε, χρηματοδοτή-
σαμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία, ένα σχέδιο εταιρικής
ανάπτυξης βασισμένο στην ανάδειξη της πολύπλευρης
συνεισφοράς της γεωργίας. Αναδεικνύουμε σταδιακά, όλο
το εύρος της ιδιότητας ενός παραγωγού Τροφής. Πρόκει-
ται για έναν επίπονο & δαπανηρό ρόλο, που δεν περιορί-

ζεται στην παραγωγή αλλά επεκτείνεται στην υγεία του
εδάφους, της βιοποικιλότητας, της τοπικής κοινωνίας, της
πολιτιστικής κληρονομιάς και της ευρύτερης έννοιας της
υπαίθρου. Στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκαν αισίως,

3.500 τοπικοί μικροί παραγωγοί - συνεργάτες της κατά-
φυτης κοιλάδας του Μιραμπέλλου. Όλοι μαζί ωθούμε,
προτρέπουμε, παροτρύνουμε, & επισπεύδουμε προς την
ίδια κατεύθυνση. Η επιβράβευση με το Βραβείο Αγροτι-
κής Αριστείας στα Made in Greece Awards 2013 δίνει σε
όλους μας δύναμη & αποφασιστικότητα για να συνεχί-
σουμε στον δρόμο της ανάδειξης των άυλων αξιών της
υπαίθρου.Εκ μέρους όλων μας, ευχαριστώ, την Οργανω-
τική επιτροπή, την επιτροπή Αξιολόγησης και όλους τους
αφανείς συντελεστές της εκδήλωσης και εύχομαι τη συ-
νέχισή της στο χρόνο.

Εμμανουήλ Βασιλάκης
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

BΡΑΒΕΙΟ_Αγροτική Αριστεία

Βασιλάκης Εμμ. Α.Ε.- 
Κτήμα Βασιλάκη



Η ανάγκη για επιβράβευση και αναγνώριση του ελληνι-
κού επιχειρείν και της πρωτότυπης ελληνικής σκέψης και

επιστημονικής υπεροχής, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

Τα Βραβεία «Made In Greece» αποτελούν ένα νέο θεσμό
που έχει το κύρος, τη γνώση και τη εμπειρία να αξιολογή-
σει σωστά και να αναδείξει την ποιότητα, την καινοτομία
και τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής. Τέτοιες πρω-
τοβουλίες είναι πολύτιμες, ιδιαίτερα στη συγκυρία που
βρίσκεται η χώρα μας, που απαιτείται όσο ποτέ η ενίσχυση
της ελληνικότητας, εκτός των άλλων, και στην εμπορική
της διάσταση.

Τόσο το Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος για τα προϊόντα
Sweet & Balance ΓΙΩΤΗΣ όσο και η Τιμητική Διάκριση Επώ-
νυμου Προϊόντος για το Άνθος Αραβοσίτου και τις Βρεφικές
Τροφές ΓΙΩΤΗΣ, αποτελούν μεγάλη επιτυχία και κίνητρο
για την εταιρία μας, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και
να επενδύουμε. Όταν λοιπόν, η αποδοχή και η αναγνώ-
ριση από τους καταναλωτές συνδυάζεται και με την επι-
βράβευση από τους θεσμούς , τότε η ώθηση για καινοτο-
μία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη!

Μάριος Παπαθανασίου
Εμπορικός Διευθυντής

Γιώτης Α.Ε.
για τα προϊόντα SWEET & BALANCE

ΒΡΑΒΕΙΟ_Καινοτόμο Προϊόν
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Θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία της Ελληνι-
κής Ακαδημίας Marketing να θεσμοθετήσει τα βραβεία
Made in Greece με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, ειδικά
σε μια τόσο κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο, και για το
λόγο αυτό συμμετείχαμε στην πρώτη διοργάνωση του θε-
σμού.

Είμαστε υπερήφανοι για τη διάκριση της εταιρίας ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. στην κατηγορία της Επιχειρηματικής Αρι-
στείας την οποία θεωρούμε τη σημαντικότερη κατηγορία
της διοργάνωσης.

Με τη διάκριση αυτή αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η ποι-
ότητα, η καινοτομία και η εξωστρέφεια που αποτελούν τις
βασικές αξίες που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας
ΔΕΛΤΑ μας καθιστούν επιχειρηματικά άριστους.

Για 60 χρόνια η καρδιά της ΔΕΛΤΑ χτυπάει Ελληνικά και τα
προϊόντα της βρίσκονται μέσα σε κάθε Ελληνικό σπίτι. Γι’
αυτό και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε
στην Ελληνική Επιχειρηματικότητα και να στηρίζουμε πα-
ρόμοιες προσπάθειες και στο μέλλον. 

Αντώνης Μαυριδόγλου
Διευθύνων Σύμβουλος

Δέλτα 
Τρόφιμα Α.Ε.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Επιχειρηματική Αριστεία 



Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Ελληνική Ακαδημία
Marketing γι’αυτήν την πραγματικά υπέροχη πρωτοβου-
λία και την εταιρία ERASMUS S.A. για την οργάνωση του
διαγωνισμού αυτού. 

Τα βραβεία MADE IN GREECE, πρέπει να καθιερωθούν ως
θεσμός στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να
προβληθούν αλλά και να διακριθούν αξιόλογες ελληνι-
κές επιχειρήσεις και προιόντα. 

Η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα αλλά κρύβει μεγάλη δύ-
ναμη. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ε.ΛΑ.Μ. ξεκινάει την
συγκρότηση αυτού του διαγωνισμού που ως στόχο έχει την
επιβράβευση και την ανάδειξη επιχειρήσεων με λαμπρές
ιδέες κι επιτεύγματα σε πολλούς τομείς παραγωγής και
βιομηχανίας. 

Ο τιμητικός έπαινος τεχνολογικής αριστείας τον οποίο
έλαβε η εταιρία μας σημαίνει πολλά για εμάς. Είναι μία
πολύ σημαντική διάκριση για την εταιρία μας.   

Η ERMA FIRST S.A. είναι μία νέα ελληνική καινοτόμος εται-
ρία που δημιουργήθηκε από νέους και φερέλπιδες επι-
στήμονες. Επιχειρούμε με όραμα, αποστολή, φιλοσοφία
και αξίες, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα της ελληνικής
ναυτιλιακής βιομηχανίας. Δημιουργούμε αποτελεσματικά
και καινοτόμα προιόντα για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Προσπαθούμε να οδηγούμε την αγορά
και όχι να συρόμαστε από αυτήν, κόντρα στη βαθιά οικο-
νομική κρίση, μακριά από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Η επι-
βράβευση και η αναγνώριση της πορείας μας, μας αντα-
μοίβει και την δεχόμαστε με υπερηφάνεια και υπόσχεση
ότι θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς την εξέλιξη άρι-
στων τεχνολογιών για την ναυτιλία και το περιβάλλον. 

Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης 
Managing Director 

Erma First 
Esk Engineering 
Solutions S.A.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Τεχνολογική Αριστεία
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Η Agrino, ως αμιγώς ελληνική εταιρία, αποφάσισε να
λάβει μέρος στα Βραβεία Made in Greece, που φέτος για
πρώτη φορά διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ακαδημία
Μάρκετινγκ με πλήθος συμμετοχών, στηρίζοντας ενεργά
το θεσμό. 

Η πρωτοβουλία των βραβείων Made in Greece, αποτελεί
μία κίνηση υψίστης σημασίας για την ενεργοποίηση της Ελ-
ληνικής Παραγωγής και της Εξωστρέφειας των ελληνικών
πρωτοβουλιών, καθώς έτσι μπορεί να ενδυναμωθεί η συ-
νείδηση, ότι η λύση για την έξοδο από την κρίση και την
προάσπιση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στα χέρια
των ελληνικών επιχειρήσεων. Τα βραβεία αυτά θα πρέπει
να έχουν μακρόπνοο χαρακτήρα, ώστε να αναδεικνύουν
κάθε χρόνο τις επιτυχημένες προσπάθειες ελληνικών
εταιρειών, που θα αποτελούν το φωτεινό παράδειγμα για

τον ευρύτερο ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, με απώ-
τερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτά, η Agrino διακρίθηκε διπλά, αποσπώντας
Έπαινο στην κατηγορία Αγροτικής Αριστείας αλλά και Τι-
μητική Διάκριση στην κατηγορία Καινοτόμου Προϊόντος.
Μοναδικά στην Ελλάδα η εταιρία αναγράφει το όνομα του
παραγωγού και την περιοχή καλλιέργειας στις συσκευα-
σίες των προϊόντων της, ενώ παράλληλα, πρώτη στην Ευ-
ρώπη στην κατηγορία της, εφαρμόζει τις αρχές της Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν άριστες
ποιοτικές προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις του καταναλωτή. 

Άγις Πιστιόλας
Διευθυντής Εξαγωγών και Marketing

ΕΥ.ΓΕ. Πιστιόλας ΑΒΕΕ -
Agrino

EΠΑΙΝΟΣ_Αγροτική Αριστεία



για το προϊόν ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν

Θα ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Ακαδημία Marketing
για την θέσπιση των βραβείων “Made In Greece”. Πρόκει-
ται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την επιβράβευση
των προσπαθειών των ελληνικών επιχειρήσεων που ει-
δικά την σημερινή εποχή έχουν την ανάγκη υποστήριξης
περισσότερο από ποτέ. 

Ο τιμητικός έπαινος «Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν» που
απέσπασε το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη αποτελεί μια ακό-
μα πολύ σημαντική βράβευση στην ήδη πλούσια συλλογή
διακρίσεων του προϊόντος που από το 1996 πρωτοστατεί
στα οινικά δρώμενα της Ελλάδας, αλλά και διαπρέπει σε
πάνω από 25 χώρες διεθνώς. Το Μοσχοφίλερο Μπουτάρη
έχει αγαπηθεί όσο κανένα άλλο ελληνικό κρασί στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Μια τέτοια διάκριση αναδεικνύει
επίσης τις βασικές αξίες της οινοποιίας μας που είναι η
υψηλή διαχρονική ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
μας, η πρωτοπορία και η συνεχής εξέλιξη. 

H Οινοποιία Μπουτάρη αποτελεί μία από τις ιστορικότερες
& μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο του κρασιού. Από το
1879, έχει θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του ποιοτι-
κού εμφιαλωμένου κρασιού, έχει συμβάλλει στην ανα-
βίωση και ανάπτυξη γηγενών οινικών ποικιλιών, όπως το
Μοσχοφίλερο και επενδύει συνεχώς σε καινοτόμα προ-
ϊόντα & υπηρεσίες. 

Με κύριο άξονα το σεβασμό και την επικέντρωση στις
ανάγκες του παγκόσμιου καταναλωτή αλλά και τη δημι-
ουργία τάσεων, στόχος της Οινοποιίας Μπουτάρη είναι να
προάγει την κουλτούρα του κρασιού στην Ελλάδα και να
συμβάλει δυναμικά στην καθιέρωση του ελληνικού ποι-
οτικού εμφιαλωμένου κρασιού διεθνώς. 

Ευχόμαστε τα βραβεία “Made in Greece” να αναδεικνύουν
κάθε χρόνο όλο και περισσότερα ελληνικά προϊόντα και
υπηρεσίες που μας κάνουν όλους περήφανους.

Χριστίνα Μπουτάρη
Διευθύντρια Marketing & Εξαγωγών
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Ι.Μπουτάρης & Υιός 
Οινοποιητική Α.Ε.



Επαίνους στις κατηγορίες "Καινοτόμο Προϊόν" και "Εξαγω-
γικής Αριστείας" έλαβε η ελληνική πολυεθνική εταιρία
KLEEMANN κατά τη βράβευση Made in Greece που διορ-
γανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Marketing.

H εταιρία βραβεύτηκε για την ευρεία εξαγωγική της δρα-
στηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και για την ιδι-
αίτερη καινοτομία που χαρακτηρίζει τα προϊόντα KLEE-
MANN.

Με τρία εργοστάσια παραγωγής καθώς και θυγατρικές και
γραφεία πωλήσεων σε 11 χώρες, το ποσοστό των εξαγω-
γών της KLEEMANN σε σχέση με το σύνολο του κύκλου
εργασιών ξεπερνάει το 84%. Επίσης, με εξαγωγές σε 90
χώρες παγκοσμίως και μερίδιο 2% στην παγκόσμια αγορά
ανελκυστήρα, η εταιρία δικαίως έλαβε τον τρίτο έπαινο
Εξαγωγικής Αριστείας.

Η προτίμηση του κλάδου στην KLEEMANN είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την αξιοπιστία της εταιρίας, τις ειδικευ-
μένες λύσεις που προσφέρει, το ιδιαίτερο πρωτοποριακό

design, την ευελιξία και την άμεση εξυπηρέτηση καθώς
και την ιδιαίτερη σημασία που δίνει στην ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, η στρατηγική της KLEEMANN βασίζεται στην
καινοτομία σε 4 επίπεδα:

• Καινοτομία στην χρήση τεχνολογίας αιχμής

• Καινοτομία στο design

• Καινοτομία στις προσφερόμενες υπηρεσίες

• Καινοτομία στην κουλτούρα

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δραστηριότητας της, η
KLEEMANN έχει βραβευθεί και διακριθεί όχι μόνο για την
εξαγωγική της αριστεία, την καινοτομία, την αξιοπιστία, την
ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέ-
ρει αλλά παράλληλα για την κοινωνική πολιτική της, την
επιχειρηματική στρατηγική της καθώς και την οικονομική
ευρωστία της.

Δημητρόπουλος Γεώργιος
Area Sales Manager Export Sales

Kleemann 
Hellas Α.Ε.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Εξαγωγική Αριστεία 
ΕΠΑΙΝΟΣ_Καινοτόμο προϊόν
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Η θεσμοθέτηση των βραβείων MADE IN GREECE από την
Ελληνική Ακαδημία Marketing με τον στόχο της να ανα-
δείξει τις προσπάθειες των ελληνικών εταιριών και την
ελληνική παραγωγή μας κέρδισε από την πρώτη στιγμή
ώστε να συμμετέχουμε στην διαδικασία. 

Η διάκρισή μας με έπαινο βιομηχανικής αριστείας ήρθε να
επιβεβαιώσει την σημαντική πορεία της εταιρίας μας στις
αγορές που δραστηριοποιούμαστε και να δικαιώσει τις
ορθές στρατηγικές επιλογές μας και τις σκληρές προσπά-
θειες που έχουμε καταβάλει όλοι οι εργαζόμενοι στην

εταιρία ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να πραγ-
ματοποιήσουμε το όραμά μας.  

Εύχομαι η σημαντική αυτή προσπάθεια της ΕΛ.Α.Μ. να συ-
νεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, και να δώσει το έναυσμα
ώστε να υπάρξουν κι άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες
που θα προβάλλουν ακόμα περισσότερο τις μοναδικές
αξίες των ελληνικών προϊόντων.

Δημήτρης Χατζηγιάννης
Marketing Director

Κρι Κρι Α.Ε.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Βιομηχανική Αριστεία 



Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για αυτή τη διάκριση,
που αποτελεί για εμάς μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση
των προσπαθειών μας όλα αυτά τα χρόνια να παράγουμε
ένα κορυφαίας ποιότητας προϊόν, που να έχει μια θέση
στην καρδιά των Ελλήνων καταναλωτών αλλά ταυτό-
χρονα να στέκεται επάξια και δίπλα σε διεθνώς αναγνω-
ρίσιμα και δημοφιλή αλκοολούχα ποτά και αποστάγματα. 

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω
της χρονικής στιγμής στην οποία έρχεται, εν μέσω μιας οι-
κονομικής ύφεσης που εδώ και τέσσερα σχεδόν χρόνια
μαστίζει τη χώρα και έχει πλήξει ιδιαίτερα τον κλάδο μας,
αλλά και λόγω των υψηλών προτύπων που από την αρχή
είχε θέσει η συγκεκριμένη διοργάνωση: Αν και στο πρώτο

μόλις έτος τους, τα βραβεία “Made in Greece” κατάφεραν
να συγκεντρώσουν πολλές και αξιόλογες υποψηφιότητες,
κάνοντας έτσι τον συναγωνισμό σκληρό, κάτι ιδιαίτερα θε-
τικό στην προκειμένη περίπτωση. Αισιοδοξούμε ότι τα
βραβεία θα εξελιχθούν σε έναν θεσμό για τις επιχειρή-
σεις που παράγουν στην Ελλάδα αλλά και για τους ίδιους
τους καταναλωτές και χαιρετίζουμε την προσπάθεια της
Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας.

Νίκος Καλογιάννης
Πρόεδρος

Ποτοποιία 
Πλωμαρίου 
Ι. Αρβανίτης Α.Ε.
για το προϊόν ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 
ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ_Επώνυμο Ελληνικό Προϊόν



Διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας είναι οι διαρκείς
επενδύσεις και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολο-
γιών, έτσι ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας προ-
ϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. 

Η σημερινή βράβευση αποτελεί για μας αναγνώριση αυτής
της προσπάθειας αλλά και επιβράβευση του τεχνικού κό-
σμου που έχει υιοθετήσει το προϊόν. Θα συνεχίσουμε προς
αυτή την κατεύθυνση πιστοί στο όραμα μας.

Νικόλαος Μαρίου
Γενικός Διευθυντής

Σιδενόρ 
Βιομηχανική 
Χάλυβα Α.Ε.
για το προϊόν SIDEFOR PLUS

ΒΡΑΒΕΙΟ_Τεχνολογική Αριστεία 
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SingularLogic Α.Ε.

ΕΠΑΙΝΟΣ_Τεχνολογική Αριστεία 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Ακαδημία Mar-
keting για την εξαιρετική πρωτοβουλία της θέσπισης των
βραβείων Made in Greece. Στους δύσκολους καιρούς που
διανύουμε είναι σημαντικό να αναδεικνύονται οι προ-
σπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων  που μέσα από την
καινοτομία και τη δημιουργικότητά επιτυγχάνουν την κα-
ταξίωση στην αγορά μέσα από τη διαρκή διαφοροποίηση
των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία μας αφουγκράζεται διαρκώς
την αγορά και επενδύει στη δημιουργία λύσεων που αξιο-
ποιούν πλήρως όλες τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της
υψηλής τεχνολογίας  και τις βέλτιστες επιχειρηματικές
πρακτικές, με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες μας, αν-
θρώπους και οργανισμούς, να πετύχουν υψηλότερα επί-
πεδα ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης. Ο έπαινος
τεχνολογικής αριστείας που μας απονεμήθηκε, μας τιμά
ιδιαίτερα και μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον αλλά

και ευθύνη για το σημαντικό έργο που έχουμε να επιτε-
λέσουμε στο πλευρό των ελληνικών-και όχι μόνο- επι-
χειρήσεων που σκέφτονται διαφορετικά και δημιουργικά
με στόχο την ανάπτυξη.

Τέλος επειδή αξίες όπως αριστεία, εξωστρέφεια, καινο-
τομία και άλλες στην πραγματικότητα δεν βραβεύονται
αλλά αναγνωρίζονται και τιμώνται, θα ήθελα να συγχαρώ
και τις υπόλοιπες εταιρίες που συμμετείχαν στο θεσμό,
ανεξάρτητα εάν βραβεύτηκαν  ή όχι, μιας και όλες έχουν
να επιδείξουν και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην
Ελληνική οικονομία.

Σερέτης Ισίδωρος
Unit Manager

Development Unit
Vendor Division



Σε μια ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία για το ελλη-
νικό επιχειρείν, πρωτοβουλίες όπως τα βραβεία Made in
Greece δίνουν ελπίδα για την ανασυγκρότηση του επιχει-
ρηματικού τοπίου. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να συγχαρώ την
οργανωτική επιτροπή, αλλά και να την ευχαριστήσω για
τη διπλή διάκριση της SUNLIGHT.

Τα βραβεία Εξαγωγικής και Βιομηχανικής Αριστείας ανα-
δεικνύουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό της στρατηγι-
κής μας και τη δυναμική παρουσία μας στην παγκόσμια
αγορά, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του «success story
Made in Greece» που συνοδεύει τη μέχρι τώρα πορεία μας.

Η SUNLIGHT δραστηριοποιείται 30 χρόνια στην ελληνική
και στη διεθνή αγορά ενέργειας, εξάγοντας το 98% των

παραγόμενων προϊόντων. Σε περίοδο οικονομικής ύφε-
σης, δείχνουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στην ελ-
ληνική αγορά, υλοποιώντας επένδυση ύψους 30 εκατ.
ευρώ για τη δημιουργία της πιο σύγχρονης μονάδας ανα-
κύκλωσης μπαταριών στην Ευρώπη. Η νέα μονάδα θα αυ-
ξήσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία,ενισχύοντας την
ελληνική βιομηχανοποίηση και στηρίζοντας την εγχώρια
οικονομία.

Ευχόμαστε το παράδειγμά μας να ακολουθήσουν κι άλλες
ελληνικές επιχειρήσεις.

Βασίλης Μπίλλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Συστήματα
Sunlight Α.Β.Ε.Ε.
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ΒΡΑΒΕΙΟ_Εξαγωγική Αριστεία 
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Με αφορμή την τιμητική διάκριση που έλαβε η Pharma-
then, με το βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας  και τον
Έπαινο Εξαγωγικής Αριστείας , στο πλαίσιο του θεσμού
Made In Greece, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να
συγχαρούμε την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
(ΕΛ.Α.Μ.), για το έργο της στην ανάδειξη των επιχειρήσεων
που συμβάλουν στην  ανασυγκρότηση της εθνικής οικο-
νομίας και στην καθιέρωση ενός παραγωγικού Ελληνικού
αναπτυξιακού μοντέλου, μέσα από την τεχνογνωσία, και-
νοτομία και την εξωστρέφεια.

Και οι δύο τιμητικές διακρίσεις είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κές, διότι αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειας που
καταβάλλουν οι άνθρωποι της Pharmathen τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και διεθνώς και επιβεβαιώνουν εμπράκτως την
προσπάθειά μας για συνεχή ανάπτυξη, πέρα και πάνω από
την Ελλάδα της ύφεσης. 

Δημήτρης Καδής
SVP Business and Corporate Development

ΒΡΑΒΕΙΟ_Επιχειρηματική Αριστεία 

ΕΠΑΙΝΟΣ_Εξαγωγική Αριστεία 

Φαρματέν Α.Β.Ε.Ε.



Απονέμεται σε προσωπικότητα που με τις καινοτόμες
ενέργειες και δραστηριότητές της άνοιξε δρόμο για να
διευκολύνει το διεθνές εμπόριο της χώρας, συμβάλ-
λοντας καθοριστικά στην καθιέρωση του Made in Gre-
ece παγκοσμίως.

Το πρώτο βραβείο ΔΙΟΛΚΟΣ απενεμήθη στον Γιάννη
Τσεκλένη, τον διεθνώς αναγνωρισμένο σχεδιαστή με
πολύχρονη εμπειρία στον χώρο της μόδας, του βιο-
μηχανικού σχεδιασμού και του interior design.

“Το βραβείο ΔΙΟΛΚΟΣ που μου απένειμε η Ελληνική Ακα-
δημία Μάρκετινγκ έχει για εμένα μια τεράστια σημασία
ακριβώς γιατί αποτελεί δικαίωση των κάποτε μεγάλων
προσωπικών προσπαθειών μου για την προώθηση της
ετικέτας Made in Greece. Το ότι μου απενεμήθη από τους
επαΐοντες της δράσης και ενώπιον εκπροσώπων μαχό-
μενων στην αγορά κάτω από δυστυχώς άθλιες Ελληνι-
κές συνθήκες, αλλά και η τόσο ζεστή αποδοχή που μου
επιφύλαξαν, έκανε τη βράβευση πολλαπλά σημαντική.
Τους ευχαριστώ όλους.”

Γιάννης Τσεκλένης

Βραβείο 
ΔΙΟΛΚΟΣ
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Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν τον θεσμό των βρα-
βείων «Made in Greece» είναι η διαδικασία της αξιολό-
γησης των υποψηφιοτήτων.

Η όλη διαδικασία ακολούθησε δύο αρχές: της διαφά-
νειας και της εμπιστευτικότητας.  

Η διαφάνεια εξασφαλίστηκε με την δημοσιοποίηση των
κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και της
όλης διαδικασίας, την μη εμπλοκή-συμμετοχή της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής στη διαδικασία αξιολόγησης πέρα
από το συντονισμό της διαδικασίας και τέλος από το γε-
γονός ότι οι χορηγοί των βραβείων  δεν μπορούν να
είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι σε καμία κατηγορία βρα-
βείου.  

Συγκεκριμένα, κατά την Προκριματική Φάση, οι υπο-
ψηφιότητες πέρασαν από διαδικασία αξιολόγησης από
μία πενταμελή επιτροπή στην οποία προέδρευε μέλος

της ΕΛ.Α.Μ. για κάθε κατηγορία βραβείου. Η πεντα-
μελής επιτροπή αξιολόγησε όλες τις υποψηφιότητες
με σκοπό να αναδειχθούν οι 3 καλύτερες ανά κατη-
γορία. Στην τελική φάση, οι 3 επιλεχθείσες υποψη-
φιότητες για κάθε κατηγορία βραβείου παρουσίασαν
την υποψηφιότητα τους στην πενταμελή επιτροπή για
την ανάδειξη της καλύτερης, η οποία και πήρε το βρα-
βείο της κατηγορίας στην Τελετή Απονομής, τη Δευ-
τέρα 25 Νοεμβρίου 2013.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι ψηφοφορίες ήταν εμπι-
στευτικές και τα αποτελέσματα τα γνώριζε μόνο η Ορ-
γανωτική Επιτροπή. Οι αξιολογήσεις των μελών των
επιτροπών ήταν προσωπικές και αυστηρά εμπιστευτι-
κές.   

Διαδικασία αξιολόγησης
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Κρίτηρια αξιολόγησης

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης
01. Ύψος εξαγωγών το 2012 σε απόλυτα μεγέθη. 

02. Ύψος εξαγωγών το 2012 αναλογικά με τον εγ-

χώριο κύκλο εργασιών.

03. Διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα

μεγέθη και αναλογικά με τον εγχώριο κύκλο

εργασιών την τελευταία τριετία.

04. Αριθμός των ξένων αγορών - χωρών που δρα-

στηριοποιείται η επιχείρηση.

05. Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.

06. Προηγμένο στάδιο διεθνοποίησης.

07. Προηγμένες στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές

της αλλοδαπής. 

08. Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασμός.

09. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές).

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Μ. Τσόγκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Πειραιώς, Μέλος  ΔΣ της  ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Λ. Γ. Γιαννούχος, Πρόεδρος Ινστιτούτου Πωλήσεων

Ελλάδος - Εμπορικός Διευθυντής, Όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ
• Δ. Καραβασίλης, Μέλος Δ.Ε. Συνδέσμου Εξαγωγέων

Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) - Διευθύνων Σύμβουλος,
DKConsultants

• Δ. Σκαρμέας, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

• Ι. Χαλικιάς, Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Καθηγητής Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης
01. Προσφορά στην ελληνική οικονομία.

02. Προσφορά στην ελληνική κοινωνία.

03. Επίτευξη υψηλών επιχειρηματικών στόχων. 

04. Διακεκριμένη  ηγεσία. 

05. Διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης  στην

εγχώρια αγορά. 

06. Διακεκριμένη παρουσία της επιχείρησης διεθνές

επίπεδο.

07. Παραγωγική τεχνολογική και εμπορική εξέλιξη

της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον αν-

ταγωνισμό.

08. Διεθνής αναγνώριση και διάκριση. 

09. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές).

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Γεώργιος Θεοδοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ideal

Standard ΑΒΕΕ, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης & Με-

λετών, Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ)

• Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος,
GENESIS Pharma Α.Ε. 

• Γεώργιος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής, Συμμα-
χία για την Ελλάδα Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευ-
θύνων Σύμβουλος, ICAP GROUP

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

.33



ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης

01. Πρωτότυπη, καινοτόμος ή εναλλακτική καλ-

λιέργεια.

02. Τυποποίηση της αγροτικής παραγωγής.

03. Υιοθέτηση αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας.

04. Πιστοποιήσεις του προϊόντος στη Ελλάδα.

05. Πιστοποιήσεις του προϊόντος στο εξωτερικό.

06. Διεθνείς αναγνωρίσεις.

07. Προσανατολισμός στις προτιμήσεις της αγοράς.

08. Εξαγωγικός προσανατολισμός.

09. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές) 

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Νικόλαος Παπαβασιλείου, Ομότιμος Καθηγητής Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτιμο
Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Πάρις Αργουσλίδης, Επίκουρος  Καθηγητής Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.
• Αγγελική Μοτσάκου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και

Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μαρινόπουλος Α.Ε. 
• Ιωάννης Πανάγος, Εκδότης & Διευθυντής, AGRE-

NDA/ AGRONEWS  
• Νίκος Στεφανίδης, Sales & Marketing Manager, 

Chiquita Ελλάς Α.Ε.

Κριτήρια Αξιολόγησης

01. Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριό-

τητας της υποψήφιας επιχείρησης σε  εθνικό επί-

πεδο.

02. Συμβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριό-

τητας της υποψήφιας επιχείρησης σε τοπικό επί-

πεδο.

03. Βιομηχανικές επενδύσεις  παραγωγικού εξο-

πλισμού την τελευταία πενταετία. 

04. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του παραγωγικού

εξοπλισμού την τελευταία πενταετία. 

05. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσο-

στό του κύκλου εργασιών. 

06. Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις. 

07. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές). 

08. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Χρήστος Μανώλης, DNAlogy sa / Pharmacy Partner

Program Development Executive, Μέλος ΔΣ της
ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Ιωάννα Ζουρ-Κατζηλιέρη, Βοηθός Γενική Διευθύν-

τρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ, Όμιλος Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος

• Σεραφείμ Ιωαννίδης, Συντ. Διευθυντής Ασφάλειας
Υγείας Ποιότητας & Περιβάλλοντος, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. 

• Δήμητρα Καδδά, Δημοσιογράφος – Συνεργάτης, Πε-
ριοδικό «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

• Πολίνα Παπασταθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της
ΕΛ.Α.Μ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης

01. Προηγμένη τεχνολογία και καινοτομία που εν-

σωματώνει το υποψήφιο προϊόν.

02. Ευρεσιτεχνίες  ή/και  διεθνής κατοχύρωση της

τεχνολογίας του προϊόντος.

03. Προηγμένη τεχνολογία στην παραγωγική διαδι-

κασία.

04. Εμπορική πορεία του τεχνολογικά προηγμένου

προϊόντος μέχρι σήμερα. 

05. Μελλοντικές προοπτικές του τεχνολογικά προ-

ηγμένου προϊόντος.

06. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές).

07. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Σέργιος Δημητριάδης, Αναπληρωτής  Καθηγητής Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της
ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Ιωάννης Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελλη-

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.
• Ντέπη Τζιμέα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας,

Όμιλος ΟΤΕ
• Μιχάλης Στάγκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβου-

λος, MSCOMM - Founder, ID-GC
• Κάρλα Tanas, Co-Founder, ID-GC

Κριτήρια Αξιολόγησης
01. Σπουδαιότητα καινοτομίας που ενσωματώνει το

προϊόν. 

02. Χρησιμότητα καινοτομίας που ενσωματώνει το

προϊόν και οφέλη που προκύπτουν για τον αγορα-

στή.

03. Προστασία της καινοτομίας από τον ανταγωνισμό.  

04. Βαθμός πρωτοτυπίας σε σύγκριση με ανταγωνι-

στικά προϊόντα.

05. Διεθνής κατοχύρωση της καινοτομίας.

06. Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος στην

εγχώρια αγορά

07. Εμπορική πορεία του καινοτόμου προϊόντος σε

διεθνείς αγορές 

08. Μελλοντική πορεία του προϊόντος και  προοπτι-

κές.

09. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές)

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

11. Επιτροπή Αξιολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης
Πρόεδρος-Συντονιστής
• Αθανάσιος Κουρεμένος, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Πειραιώς, Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Βασίλης Ζαφείρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Συν-

δέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
-  Σύμβουλος Επιχειρήσεων Κλάδου Τροφίμων

• Κωσταντίνος Ήντουνας, Επίκουρος Καθηγητής Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της
ΕΛ.Α.Μ.

• Ευάγγελος Παπαλιός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμ-
βουλος, DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.

• Μάρκος Φραγκουλόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικού
Ινστιτούτου Μάρκετινγκ - Αν. Γενικός Διευθυντής
Πωλήσεων & Marketing, Όμιλος Interamerican

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κριτήρια Αξιολόγησης
01. Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας

στην εγχώρια αγορά.

02. Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυμίας

στην διεθνή αγορά.

03. Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέ-

λιξη τους στην Ελλάδα  

04. Πωλήσεις, μερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέ-

λιξη τους  σε σημαντικές αγορές της αλλοδα-

πής.

05. Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.

06. Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές

στην εγχώρια αγορά.  

07. Αναγνώριση και καταξίωση από δίκτυα διάθε-

σης στην εγχώρια αγορά. 

08. Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές

και δίκτυα διάθεσης σε σημαντικές αγορές της

αλλοδαπής.

09. Βαθμός συμμετοχής ελληνικών παραγωγικών

συντελεστών (εργασία, εγκαταστάσεις, πρώτες

ύλες, εισροές). 

10. Βαθμός ελληνικής προστιθεμένης αξίας.

  Επιτροπή Αξιολόγησης

Πρόεδρος-Συντονιστής
• Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Καθηγητής Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, Γενικός Γραμματέας ΔΣ της
ΕΛ.Α.Μ.

Μέλη
• Μανώλης Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Χρυ-

σός Οδηγός Α.Ε.
• Νικόλαος Καραγεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικού

Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων
(ΕΣΒΕΠ) - Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΑΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ,  3Αλφα

• Καλυψώ Καραντινού, Λέκτορας Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Α.Μ.

• Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Τιμητικές διακρίσεις

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

UNIQUE COM

ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.Σ. ΓΚΙΖΕΛΗΣ Α.Ε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.

TRATA Α.Ε.Β.Ε.
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ROLCO BIANIL S.A.

NOKIA SIEMENS NETWORKS HELLAS S.A.

ΑΣΟΠ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ε. ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. SMARTFOODS

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

BARILLA HELLAS A.E.

ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε.Β.Ε.









Υποστηρίζουμε την προσπάθεια για ανάπτυξη
μέσα από το πρίσμα του ελληνικού μάρκετινγκ. 

Με συνέχεια και συνέπεια προχωράμε στην
διοργάνωση των Made in Greece 2015  .



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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creativeminds
neverstop*

Κεφαλληνίας 42 &  Πατησίων
τ.: 210 82 11 421 • 210 82 12 203 • f.: 210 82 12 537

e.: gospel@otenet.gr


