
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Βραβεία “MADE IN GREECE 2015”: Ολοκληρώθηκε η
υποβολή συμμετοχών στο διαγωνισμό

Έναρξη διαδικασίας αξιολόγησης για την ανάδειξη των επικρατέστερων σε
κάθε κατηγορία βράβευσης 

Αθήνα,  10  Νοεμβρίου  2015 –  Με  τη  συμμετοχή πολλών  επιχειρήσεων  και  στις  οκτώ
κατηγορίες  βραβείων,  τα  “Made in Greece 2015”  βρίσκονται  στην  προκριματική  φάση
αξιολόγησης.  Για κάθε  κατηγορία  βραβείου έχει  συσταθεί  επιτροπή στην οποία  προεδρεύει
μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και συμμετέχουν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας, των χορηγών, των επαγγελματικών φορέων και των χορηγών επικοινωνίας που
υποστηρίζουν το θεσμό. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης θα διαρκέσει περίπου ένα
μήνα. 

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), διοργανώτρια των βραβείων,  αναδεικνύει
και  επιβραβεύει παραγωγικές  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  που δραστηριοποιούνται  στην
Ελλάδα και  επιτυγχάνουν εξαιρετικές  επιδόσεις  στη δημιουργία  και  διάθεση προϊόντων. Τα
βραβεία διεξάγονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &
Τουρισμού. 

Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσα από τις κατηγορίες των βραβείων που καθορίζονται ως εξής: 
 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 

Ο  θεσμός  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  της  συνεχούς  προσπάθειας  της  ΕΛ.Α.Μ.  για  την
ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας,
που να απαντά στις  σύγχρονες προκλήσεις  παραγωγής  και  μάρκετινγκ  προϊόντων.  Βασικά
κριτήρια αξιολόγησης, αριστείας και επιβράβευσης αποτελούν η  ποιότητα, η  καινοτομία, η
διαφοροποίηση,  οι  στοχευμένες αγορές,  τα  διεθνή δίκτυα διανομών και  τα  ισχυρά
brand names. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της
διαδικασίας  αξιολόγησης  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  των  βραβείων:
www.madeingreeceawards.gr. 

###

http://www.madeingreeceawards.gr/


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

CIVITAS 
Δημήτρης Γκούβας 
Senior Account Executive 
e-mail: d.gkouvas@civitas.gr    
τηλ: 219 9991946

Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 
Γραμματεία ΕΛ.Α.Μ. 
e-mail: info@elam.gr 
τηλ: 210 8203665

###
Σχετικά με τις συμμετοχές παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

Μαρία Παπαοικονόμου
ERASMUS Conferences Tours & Travel S.A
e-mail:   info@madeingreeceawards.gr
τηλ. 210 7414733
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