


 

      
Όσα προϊόντα που θα διακριθούν θα      

φέρουν τη διάκριση τους  

στη συσκευασία τους. 
 
 

 

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν αύξησαν 

τις πωλήσεις των προϊόντων, τα οποία    

απορροφήθηκαν σε νέες αγορές. Όλα τα 

βραβευμένα προϊόντα θα προωθούνται σε 

διαγωνισμούς μαγείρων και διεθνών events 

γευσιγνωσίας. 

 

Μετά τους τρεις προηγούμενους επιτυχημένους διαγωνισμούς, 

το 2009, 2011 & 2013, στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου 

και Ελιάς στις 31 Μαρτίου, 1 & 2 Απριλίου 2017 στο Στάδιο     

Ειρήνης & Φιλίας, θα πραγματοποιηθεί ο 4ος Διαγωνισμός      

Επιτραπέζιας Ελιάς. 

Πρόκειται για μια πρωτοπόρα διοργάνωση, υψηλών                   

προδιαγραφών, που στόχο έχει: 

• Την παρουσίαση του πλούτου και της ποιότητας των             

ελληνικών επιτραπέζιων ελιών στο καταναλωτικό και      

εμπορικό κοινό. 

• Τη γνωριμία, προβολή και προώθηση των διαφορετικών 

ποιοτικών κατηγοριών επιτραπέζιων ελιών. 

• Ανάδειξη του καλύτερου προϊόντος ανά ποιοτική                   

κατηγορία. 

Ο μοναδικός αυτός, διεθνών προδιαγραφών διαγωνισμός   

πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Οι γευστικές δοκιμές των 

δειγμάτων, που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα γίνουν 

από το Εθνικό TASTE PANEL επιτραπέζιας ελιάς, με                               

εξειδικευμένους γευσιγνώστες. Κατά τις γευστικές δοκιμές το 

κάθε προϊον θα φέρει ειδικό κωδικό, ώστε να διασφαλιστεί το 

αποτέλεσμα όπως ορίζει η μέθοδος. 

Οι ελιές που θα διακριθούν μπορούν να φέρουν στη                

συσκευασία τους τη διάκριση.  

Έχουμε την πεποίθηση ότι ο 4ος Διαγωνισμός Επιτραπέζιας Ελιάς 

2017, με τη δημοσιότητα και τις διακρίσεις του, απευθύνεται σε  

όλες τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες της χώρας, οι οποίες 

παράγουν ασφαλή προϊόντα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

διεθνές περιβάλλον.  

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας με όσους εμπορικούς τύ-

πους εσεις θεωρείτε ότι μπορούν να συμμετάσχουν.  

Η τιμή συμμετοχής κάθε κωδικού σας στο διαγωνισμό είναι    

100 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για κάθε συμμετοχή θα πρέπει να αποστείλετε συμπληρωμένη 

και τη φόρμα που σας επισυνάπτουμε το αργότερο μέχρι τις 17 

Μαρτίου 2017.  

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία με τελικό νικητή την επιτραπέζια 

ελιά! 



 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

1. Επωνυμία: 

2. Διεύθυνση: 

3. Τ.Κ. -Πόλη: 

4. Επάγγελμα/Ιδιότητα: 

5. ΑΦΜ:                                                                                                 ΔΟΥ: 

6. Τηλέφωνο:                                                                           Fax: 

7. Email:                                                                                    Web site: 

8. Υπεύθυνος Συμμετοχής:                                                    Κινητό: 

9. Υπεύθυνος Οικονομικών (λογιστήριο): 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

 

Η τιμή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανά προϊόν είναι 100€ πλέον ΦΠΑ 24%. 
, 

Προκαταβάλετε το χρηματικό ποσό στο λογαριασμό: 

Τράπεζα Eurobank: 0026-01-01-54-0100926168 •  IBAN: GR9202601010000540100926168 
 

Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα ότι θα συμμετάσχουμε στον 4
ο
 Διαγωνισμό Επιτραπέζιας Ελιάς με το 

προαναφερόμενο προϊόν. 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Ημερομηνία         Υπογραφή & Σφραγίδα  

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΕΙ  

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ το προϊον να κυκλοφορεί στο εμπόριο επώνυμα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 συνδιοργάνωση  

 

 

 

 

 

πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής 

 

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 

17 Μαρτίου 2017 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ww.pemete.gr  

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ  ΕΛΙΑΣ  

www.doepel.gr   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΡΑΙΩΣ  

 www.eep.gov.gr 

Τηλ:2103610265, 2103622205, Fax: 2103610276 

www.edpa.gr - info@edpa.gr 


