Επιβραβεύουμε την παραγωγή

Αναδεικνύουμε την Ελλάδα

Kαταληκτική Ημερομηνία
Υποβολής Υποψηφιότητας
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Δηλώστε συμμετοχή στο
www.madeingreeceawards.gr

Υπόό την Αιγίδα:

Oκτωβρίου

Τα βραβεία «Made in Greece»
απευθύνονται στο σύνολο των
επιχειρήσεων και οργανισµών
που παράγουν στην Ελλάδα και
για τις οποίες η ποιότητα, η
καινοτοµία,
η εξωστρέφεια και η δύναµη
των επωνύµων προϊόντων τους
πρωτοστατούν στην ανάπτυξη
και στην ευηµερία τους.
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www.madeingreeceawards.gr

Α. Βραβεία

Made in Greece

Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) επιβραβεύει την
παραγωγή και αναδεικνύει την Ελλάδα.
Ο θεσµός αυτός της ΕΛ.Α.Μ. (www.elam.gr) εντάσσεται στο πλαίσιο της
συνεχούς προσπάθειάς της για την ενδυνάµωση και διάδοση ενός νέου
αναπτυξιακού µοντέλου καινοτοµίας και εξωστρέφειας που να απαντά στις
σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και µάρκετινγκ προϊόντων βασισµένων στην ποιότητα, την καινοτοµία, τη διαφοροποίηση, τις στοχευµένες
αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανοµών και τα ισχυρά σήµατα (brand names).
Σκοπός του θεσµού είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των παραγωγικών
επιχειρήσεων, οργανισµών, συνεταιρισµών, οµάδων παραγωγών και
προσωπικών προσπαθειών που επιτυγχάνουν εξαιρετικές επιδόσεις στη
δηµιουργία και διάθεση προϊόντων µε σηµαντική προστιθέµενη αξία για
την Ελληνική Οικονοµία.
Τα βραβεία απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και για τις οποίες η ποιότητα, η καινοτοµία, η εξωστρέφεια και η δύναµη των σηµάτων τους
(brands) πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και στην ευηµερία τους.
Τα βραβεία «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 σήµερα περισσότερο από ποτέ πριν έχει εναποθέσει
την ελπίδα της εξόδου από την κρίση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η πρώτη διοργάνωση πραγµατοποιήθηκε το 2013 και αναδείχθηκαν 7
νικητές από 122 υποψηφιότητες που προέκυψαν συνολικά από 85
επιχειρήσεις, οργανισµούς και συνεταιρισµούς.
Η διοργάνωση πραγµατοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
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Υποστηρικτές των
βραβείων είναι οι
επαγγελµατικοί
φορείς:

H Οργανωτική
Επιτροπή έχει
καθορίσει τις 8
κατηγορίες των
βραβείων ως εξής:

• Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)
• Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
• Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ)
• Ελληνικός Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Επωνύµων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)
• Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
• Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
• ICAP GROUP
• Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
• Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ)
• Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδας (ΙΠΕ)
• Συµµαχία για την Ελλάδα

Βραβείο Επώνυµου Ελληνικού Προϊόντος
Βραβείο Καινοτόµου Προϊόντος
Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας
Βραβείο Βιοµηχανικής Αριστείας
Βραβείο Αγροτικής Αριστείας
Βραβείο Τεχνολογικής Αριστείας
Βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας
Βραβείο Νεοφυούς Παραγωγικής Αριστείας

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
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B. Πληροφορίες

& Όροι Συµµετοχής

01. ∆ικαίωµα
Υποψηφιότητας

02. Τρόπος
Υποβολής
Υποψηφιότητας

03. ∆ιαδικασία
Αξιολόγησης

Τα βραβεία «Made in Greece» απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων,
οργανισµών, συνεταιρισµών, οµάδων παραγωγών που παράγουν στην Ελλάδα και οι δραστηριότητες τους εµπίπτουν στις κατηγορίες των βραβείων.
Χορηγοί και Υποστηρικτές των βραβείων «Made in Greece» δεν µπορούν να
υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές το διάστηµα Ιουνίου - Σεπτεµβρίου 2015.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής: 26η Οκτωβρίου 2015.
Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να παρέχει ολιγοήµερη παράταση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας.
Κάθε επιχείρηση ή οργανισµός έχει το δικαίωµα να υποβάλει µέχρι 3 υποψηφιότητες σε 3 διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.
Όλες οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες βραβείων.
Κάθε υποψηφιότητα γίνεται σε µορφή παρουσίασης, αρχείο
"MSOfficePowerPoint" και κατατίθεται µόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.madeingreeceawards.gr.
Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαµβάνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
• Συνοπτική παρουσίαση της επιχείρησης/οργανισµού.
• Διακριτή παρουσίαση των στοιχείων, της αιτιολόγησης και των επιχειρηµάτων
για κάθε ένα από τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την κατηγορία βραβείου
στην οποία συµµετέχει.
• Τον εταιρικό λογότυπο ή και τον λογότυπο του προϊόντος που θέτει
υποψηφιότητα.
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από οκτώ διαφορετικές επιτροπές, δηλαδή
µία επιτροπή για κάθε κατηγορία βραβείου. Για κάθε κατηγορία βραβείου συστήνεται πενταµελής επιτροπή που θα αποτελείται από έναν Συντονιστή, µέλος
της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ, έναν εκπρόσωπο της Ακαδηµαϊκής
κοινότητας, δύο εκπροσώπους από τους επαγγελµατικούς φορείς που υποστηρίζουν το θεσµό και έναν δηµοσιογράφο από τους Χορηγούς Επικοινωνίας των
Βραβείων.
Όλα τα µέλη των επιτροπών υπογράφουν ατοµική δήλωση εχεµύθειας σχετικά
µε τη µη δηµοσιοποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο τόσο των στοιχείων που αφορούν τις υποψηφιότητες όσο και των προσωπικών τους αξιολογήσεων.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται σε δύο φάσεις, την Προκριματική και την Τελική.

Α. Προκριματική Φάση

Αρχικά, η Οργανωτική Επιτροπή ελέγχει τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής των
υποψήφιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να
αλλάξει την κατηγορία βραβείου για μία υποψηφιότητα σε περίπτωση που
κριθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια και στο πλαίσιο του συγκεκριμένου βραβείου. Η αλλαγή γνωστοποιείται στην επιχείρηση ή οργανισμό.
ÕÉÏÌÁÓÊÂÑÓÐÌÓÊÎÂÕÊÌ½Ç¡ÔÉÉÆÑÊÕÓÐÑ½ÈÊÂÌ¡ÖÆÌÂÕÉÈÐÓ¾ÂÃÓÂÃÆ¾ÐÚÖÂ
αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες με σκοπό να αναδειχθούν οι 3 καλύτερες. Επειδή η Οργανωτική Επιτροπή έχει αποφασίσει να απονέμει Επαίνους
ÌÂÊ§ÊÎÉÕÊÌ¼ØÊÂÌÓ¾ÔÆÊØÂÏ¡ÍÐÈÂÎÆÕÐÏÂÓÊÖÎ¿Õ×ÏÚÑÐÄÉÇÊÐÕ½Õ×ÏÌÂÊÕÉ
βαθμολογία που συγκεντρώνουν σε αυτή τη φάση, μπορεί να προκριθούν
στην τελική φάση περισσότερες υποψηφιότητες.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα.
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους σε μορφή αρχείου MS Office Power Point
(λεπτομέρειες στην παράγραφο «Τρόπος Υποβολής Υποψηφιότητας»).
Όλες οι διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις και διαγωνιζόμενοι οργανισμοί ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της προκριματικής φάσης.
ÕÉÏ ÊÔÕÐÔÆÍ¾ÅÂ ÑÂÓÐÚÔÊ¡ÛÐÏÕÂÊ ¿ÍÆØ ÐÊ ÆÑÊÍÆÙÖÆ¾ÔÆØ ÚÑÐÄÉÇÊ¿ÕÉÕÆØ ÈÊÂ
κάθε κατηγορία βραβείου.

Β. Τελική Φάση
ÕÉÏ ÕÆÍÊÌ½ Ç¡ÔÉ ÐÊ ÆÑÊÍÆÙÖÆ¾ÔÆØ ÚÑÐÄÉÇÊ¿ÕÉÕÆØ ÈÊÂ Ì¡ÖÆ ÌÂÕÉÈÐÓ¾Â
βραβείου παρουσιάζουν την υποψηφιότητα τους στην επιτροπή όπου και θα
αξιολογηθούν για την ανάδειξη της καλύτερης.
Η αξιολόγηση από κάθε μέλος της επιτροπής είναι μυστική, οριστική και
αμετάκλητη. Κάθε μέλος της επιτροπής παραδίδει την αξιολόγηση του σε
ÌÍÆÊÔÕ¿ Ç¡ÌÆÍÐ ÔÕÐÏ ÚÏÕÐÏÊÔÕ½ ÕÉØ ÆÑÊÕÓÐÑ½Ø ÌÂÊ ÂÚÕ¿Ø ÎÆ ÕÉ ÔÆÊÓ¡ ÕÐÚ
τοποθετεί όλους τους φακέλους σε έναν και τον παραδίδει σφραγισμένο και
υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής σε μέλος της Οργανωτικής
Επιτροπής.
ÆÑÆÓ¾ÑÕ×ÔÉÑÐÚÚÑ¡ÓÙÆÊÊÔÐÃÂÖÎ¾ÂÎÆÕÂËÁÅÁÐÚÑÐÄÉÇÊÐÕ½Õ×ÏÕ¿ÕÆÂÑÐνέμονται δύο βραβεία στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Από τη διαδικασία αξιολόγησης εξαιρείται κάθε μέλος της επιτροπής που
ÔÚÏÅ¼ÆÕÂÊÆÑÂÈÈÆÍÎÂÕÊÌ¡½ÌÂÊÑÓÐÔ×ÑÊÌ¡ÎÆÆÑÊÙÆ¾ÓÉÔÉ½ÐÓÈÂÏÊÔÎ¿ÑÐÚ
αξιολογείται.
¤ÊÂËÊÐÍÐÈ½ÔÆÊØÕ×ÏÚÑÐÄÉÇÊÐÕ½Õ×ÏÅÆÏÎÑÐÓÐÁÏÏÂÈÏ×ÔÕÐÑÐÊÉÖÐÁÏ½ÌÂÊ
δημοσιοποιηθούν πριν από την απονομή των βραβείων.
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04. Συµβολική
Υποστήριξη
Υποψηφιότητας

05. Αποδοχή Όρων
και ∆ιαδικασίας
Αξιολόγησης

06. Οργανωτική
Επιτροπή

Για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων, οι επιχειρήσεις και οργανισµοί που συµµετέχουν στο θεσµό των βραβείων «Made in Greece» θα καταβάλλουν:
• εάν έχουν µία υποψηφιότητα το ποσό των 200 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%,
• εάν έχουν δύο υποψηφιότητες το ποσό των 250 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%
• εάν έχουν τρεις υποψηφιότητες το ποσό των 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 23%.
Το ποσό της υποστήριξης για τη διοικητική διεκπεραίωση των υποψηφιοτήτων
δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόσυρσης οποιασδήποτε υποψηφιότητας
ή/και ανάκληση της διοργάνωσης των βραβείων από την Οργανωτική Επιτροπή.
Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισµοί ή οι εκπρόσωποι τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι υποψηφιότητες που θα αξιολογηθούν υποβάλλονται νοµίµως και σύµφωνα µε τους όρους και τις διαδικασίες
των Βραβείων «Made in Greece» όπως περιγράφονται στις ενότητες Πληροφορίες & Όροι Συµµετοχής και Κατηγορίες Βραβείων & Κριτήρια Αξιολόγησης
στην ιστοσελίδα και έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν µε την υποβαλλόµενη υποψηφιότητα.
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωµα γνωστοποίησης στοιχείων που αφορούν τις συµµετοχές στη διοργάνωση των βραβείων όπως για
παράδειγµα τον αριθµό των συµµετοχών, επωνυµίες επιχειρήσεων και οργανισµών που συµµετέχουν, κλάδους δραστηριότητας, επωνυµίες προϊόντων. Στην
περίπτωση που επιχείρηση ή οργανισµός δεν επιθυµεί τη γνωστοποίηση στοιχείων της υποψηφιότητάς της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά µε την
υποβολή της υποψηφιότητας.
Η Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ διατηρεί το δικαίωµα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
• Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συµβουλίου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ
• Γεώργιος Μπάλτας, Καθηγητής και Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μέλος της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ.
• Προκόπης Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών, Γενικός Γραµµατέας της Ελληνικής Ακαδηµίας Μάρκετινγκ.

Γ.
Βραβείο Επώνυµου
Ελληνικού Προϊόντος

Κατηγορίες Βραβείων
«Made in Greece» Κριτήρια Αξιολόγησης
Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν επώνυµα προϊόντα ελληνικής κατασκευής που δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα και έχουν
σηµαντική ιστορία και εµπορική καταξίωση.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Διάρκεια παρουσίας και ιστορία της επωνυµίας στην εγχώρια ή και
διεθνή αγορά.
• Πωλήσεις, µερίδιο αγοράς και διαχρονική εξέλιξη τους στην Ελλάδα ή
και σε σηµαντικές αγορές της αλλοδαπής.
• Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
• Αναγνώριση και καταξίωση από καταναλωτές και δίκτυα διάθεσης της
Ελλάδας και σηµαντικών αγορών της αλλοδαπής.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Βραβείο Καινοτόµου
Προϊόντος

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν συγκεκριµένα προϊόντα ελληνικής
κατασκευής που ενσωµατώνουν σηµαντικές καινοτοµίες.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Σπουδαιότητα και χρησιµότητα της καινοτοµίας που ενσωµατώνει το
προϊόν.
• Πρωτοτυπία της καινοτοµίας σε σύγκριση µε ανταγωνιστικά προϊόντα
που κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
• Οφέλη που προκύπτουν για τον πελάτη από την υιοθέτηση του καινοτόµου προϊόντος.
• Προστασία της καινοτοµίας από τον ανταγωνισµό.
• Διεθνής κατοχύρωση της καινοτοµίας.
• Εµπορική πορεία του καινοτόµου προϊόντος και µελλοντικές προοπτικές
στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής
προστιθεµένης αξίας.

www.madeingreeceawards.gr

Βραβείο Εξαγωγικής
Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν παραγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν
προϊόντα (εγχώριας) ελληνικής παραγωγής στο εξωτερικό.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Ύψος και διαχρονική εξέλιξη των εξαγωγών σε απόλυτα µεγέθη και
αναλογικά µε τον εγχώριο κύκλο εργασιών.
• Χρονική διάρκεια εξαγωγικής προσπάθειας.
• Στάδιο διεθνοποίησης και στρατηγικές διείσδυσης σε αγορές της αλλοδαπής.
• Μελλοντικός εξαγωγικός σχεδιασµός.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Βραβείο Βιοµηχανικής
Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν βιοµηχανίες µε σηµαντική παραγωγική
δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Συµβολή της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας της υποψήφιας
επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο.
• Βιοµηχανικές επενδύσεις και τεχνολογικός εκσυγχρονισµός παραγωγικού εξοπλισµού την τελευταία πενταετία.
• Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του κύκλου εργασιών.
• Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Βραβείο Αγροτικής
Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα, συνεταιρισµοί και οµάδες παραγωγών που καλλιεργούν στην Ελλάδα.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Τυποποίηση και ποιοτικές προδιαγραφές αγροτικής παραγωγής, αειφόροι
µέθοδοι καλλιέργειας.
• Πιστοποιήσεις και διεθνείς αναγνωρίσεις.
• Πρωτότυπη, καινοτόµος ή εναλλακτική καλλιέργεια και προσανατολισµός στις προτιµήσεις της αγοράς.
• Εξαγωγικός προσανατολισµός.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Βραβείο Τεχνολογικής
Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν τεχνολογικά προηγµένες επιχειρήσεις
που παράγουν στην Ελλάδα αναπτύσσοντας και χρησιµοποιώντας υψηλή
τεχνολογία.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Προηγµένη τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία και στην κατασκευή των προϊόντων της επιχείρησης.
• Πρόσφατες επενδύσεις που αφορούν την εισαγωγή υψηλής τεχνολογίας
στην παραγωγική διαδικασία.
• Οικονοµικά, λειτουργικά, κατασκευαστικά, οικολογικά και λοιπά οφέλη
που προκύπτουν από την αξιοποίηση προηγµένης τεχνολογίας στην
παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.
• Αξιοποίηση υψηλής τεχνολογίας σε διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης που υποστηρίζουν την παραγωγή.
• Εµπορική πορεία της τεχνολογικά προηγµένης επιχείρησης και µελλοντικές προοπτικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
• Διεθνής κατοχύρωση προηγµένων τεχνολογικά µεθόδων παραγωγής.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Βραβείο Επιχειρηµατικής
Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν επιχειρήσεις που παράγουν στην Ελλάδα και έχουν διακεκριµένη επιχειρηµατική παρουσία.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Εθνική και κοινωνική προσφορά της επιχείρησης στην Ελλάδα.
• Επίτευξη υψηλών στόχων, ηγεσία, και διακεκριµένη παρουσία της
επιχείρησης σε τοπικό, κλαδικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Εξαιρετική εµπορική, παραγωγική και τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης που υπερβαίνει ή οδηγεί τον ανταγωνισµό.
• Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.
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Βραβείο Νεοφυούς
Παραγωγικής Αριστείας

Υποψηφιότητες µπορούν να θέσουν νεοφυείς παραγωγικές επιχειρήσεις
που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα την τελευταία τριετία.
Κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
• Η βιωσιµότητα και η εµπειρική τεκµηρίωση της επιχειρηµατικής ιδέας
που δηµιούργησε τη νεοφυή επιχείρηση.
• Η ύπαρξη ενός οργανωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου.
• Η ικανότητα προσέλκυσης επενδυτών και κεφαλαίου για την ανάπτυξη
της νεοφυούς επιχείρησης.
• Η εµπορική, παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη της νεοφυούς
παραγωγικής επιχείρησης και ο βαθµός εξωστρέφειας στις αγορές της
αλλοδαπής.
• Η συνεισφορά της νεοφυούς επιχείρησης σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
• Διεθνείς αναγνωρίσεις και διακρίσεις.
• Βαθµός συµµετοχής ελληνικών παραγωγικών συντελεστών (εργασία,
εγκαταστάσεις, πρώτες ύλες, εισροές) και βαθµός ελληνικής προστιθεµένης αξίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραµµατείας Βραβείων
«Made in Greece» 2015:
κα. Μαρία Παπαοικονόµου
Τηλ.:210 7414 733 | email: info@madeingreeceawards.gr
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Φορείς - Υποστηρικτές

Κύριοι Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Δημοσιότητας
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