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ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ
95.0 - 100.0

ΧΡΥΣΟ
85.0 - 94.9

ΑΣΗΜΕΝΙΟ
75.0 - 84.9

ΧΑΛΚΙΝΟ
65.0 - 74.9

Το σύστημα βαθμολόγησης είναι 0 - 100 μονάδες, με τις 100 μονάδες να είναι η ανώτερη βαθμολογία. 

•Γιατί συμμετέχετε στα εξειδικευμένα βραβεία αποκλειστικά ελληνικών προϊόντων που διεξάγονται
   στην Ελλάδα & περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες προϊόντων.
    •Γιατί θα αξιολογήσουν το προϊόν σας 80 κριτές και το πιο εξειδικευμένο πάνελ αξιολόγησης και      
      γευσιγνωσίας προϊόντων στην Ελλάδα. Ειδικοί & panel leaders, επιλεγμένοι ένας προς έναν για

         το κριτήριο, την εμπειρία, την ακεραιότητα & την αξιοπιστία τους.
          •Γιατί αυξάνετε τις πωλήσεις & την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος & της εταιρείας σας με
              τη συμμετοχή σας. Επιτυγχάνετε μεγαλύτερη δημοτικότητα σε ένα μεγάλο δίκτυο εμπόρων
                αλλά και αγοραστικού κοινού, δημοσιογράφων, επαγγελματιών. 
                   •Γιατί τα Specialist Awards και τις θεματικές εκδηλώσεις της εταιρείας παρακολουθεί 
                        & συμβουλεύεται πλήθος καταστημάτων, επιχειρήσεων, εμπόρων, influencers, δημο- 
                           σιογράφων, περιοδικών στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 
                               •Γιατί μπαίνετε κάτω από την ομπρέλα των Specialist Awards, που προσφέρει
                                    πολλαπλά οφέλη με πάνω από 25.000 επαφές εμπόρων, δημοσιογράφων &        

                                           εντύπων.
                                            •Γιατί εφόσον νικήσετε, θα λάβετε αυτοκόλλητα-σφραγίδες ποιότητας

                                                      κάνοντας το προϊόν σας να ξεχωρίζει στο ράφι.
                                                      •Γιατί εξασφαλίζουμε για εσάς εγκυρότητα, αξιοπιστία, διαφάνεια 
                                                                με μια ολιστική προσέγγιση στον τρόπο αξιολόγησης (πολλοί

                                          κριτές από διαφορετικά πεδία δράσης, πολυάριθμα κριτή-
ρια αξιολόγησης που φέρουν ένα πολυπαραγοντικό 

                                                                                       αποτέλεσμα).
                                                                                             •Γιατί έτσι θα επιβεβαιώσετε την αξία του
                                                                                                             προϊόντος σας!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ



1. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

2. ΕΛΙΑ

3. ΜΕΛΙ

4. ΒΟΤΑΝO/ΜΠΑΧΑΡΙΚO/ΑΛΑΤΙ

5. ΞΥΔΙ/ΑΡΤΥΜΑ

6. ΑΛΜΥΡΟ ΕΔΕΣΜΑ

7. ΑΛΜΥΡΟ ΑΛΕΙΜΜΑ

8. ΕΤΟΙΜΟ ΓΕΥΜΑ

9. ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ/ΨΩΜΙ/ΑΛΕΥΡΙ

10. ΠΡΟΪΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

11. ΓΛΥΚΟ ΑΛΕΙΜΜΑ

12. ΣΟΚΟΛΑΤΑ

13. ΒΟΥΤΥΡO ΚΑΡΠΩΝ/ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 

14. ΜΠΙΣΚΟΤO/ΜΠΑΡA/ΣΝΑΚ

15. ΖΥΜΑΡΙΚΟ/ΟΣΠΡΙΟ/ΡΥΖΙ

16. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
32 κατηγορίες βραβείων για να διαλέξετε σε ποιά ή ποιές κατηγορίες εμπίπτει το δικό σας προϊόν. 
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το προϊόν σας σε πάνω από μία κατηγορία.

* σε περίπτωση που το προϊόν σας χρειάζεται ειδική παρασκευή θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας
** σε περίπτωση που το προϊόν σας έχει σύντομη ημερομηνία λήξης θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας
*** μαζί με το προϊόν σας μπορείτε να στείλετε και πληροφοριακό υλικό μιας σελίδας ή flyer στα ελληνικά, που θα μεταφερθεί 
στην κριτική επιτροπή
**** Specialist Producer of the Year: στην κατηγορία αυτή μπορούν να συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες παραγωγοί με εξέχοντα 
χαρακτηριστικά κυρίως στην ποιότητα πρώτων υλών, στην ιδιαιτερότητα των προϊόντων τους, στην πορεία τους στο χώρο. Οι 
κορυφαίοι παραγωγοί που θα συγκεντρώσουν περισσότερη από 80% βαθμολογία, σύμφωνα με τα 40 κριτήρια που θέτουμε στους 
κριτές προς μελέτη κι ανάλυση, θα είναι αυτοί που θα βραβευθούν. Όσοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβουν ένα 
ερωτηματολόγιο που πρέπει να απαντηθεί από τους υπεύθυνους της εταιρείας. Η συγκεκριμένη κατηγορία δε συμπεριλαμβάνεται 
στα πακέτα συμμετοχών κι έχει ανεξάρτητη χρέωση 100 € + ΦΠΑ

17. ΡΟΦΗΜΑ/ΗΔΥΠΟΤΟ/ΧΥΜΟΣ

18. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΕΙΔΟΣ

19. ΤΥΡΙ

20. ΑΛΛΑΝΤΙΚΟ/ΚΡΕΑΣ

21. ΑΛΙΠΑΣΤΟ/ΨΑΡΙ

22. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟ

23. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

24. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

25. ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

26. ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

27. ΠΡΟΪΟΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

28. ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑΒΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

29. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

30. ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

31. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ/BRANDING

32. SPECIALIST PRODUCER OF THE YEAR

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Συμμετοχή  
5 συμμετοχές + 1 συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ
8 συμμετοχές + 2 συμμετοχές ΔΩΡΕΑΝ

  60 €  +  ΦΠΑ
300 €  +  ΦΠΑ
480 €  +  ΦΠΑ 



ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποστολή δειγμάτων στη διοργανώτρια εταιρεία 
από τις 14 έως τις 28 Μαρτίου 2023. Έγκυρα 
θεωρούνται μόνο όλα τα δείγματα που έχουν 
έρθει έως την παραπάνω ημερομηνία

Καταγραφή κάθε συμμετοχής και φύλαξη των 
δειγμάτων σε κατάλληλο χώρο

Μεταφορά των δειγμάτων στους χώρους 
διεξαγωγής της αξιολόγησης

Αξιολόγηση και γευσιγνωσία από τα πάνελ 80 
κριτών με συμπλήρωση εξειδικευμένης και 
αναλυτικής φόρμας αξιολόγησης για κάθε 
συμμετοχή και για κάθε κατηγορία βραβείου

Έλεγχος εγκυρότητας στις φόρμες αξιολόγησης 
και συλλογή τους σε κλειστό δοχείο ανά 
κατηγορία βραβείου

Καταμέτρηση βαθμολογίας ανά κατηγορία 
βραβείου από πενταμελή επιτροπή

Δημοσίευση αποτελεσμάτων ανά κατηγορία 
βραβείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα πάνελ αξιολόγησης των Specialist Awards στελεχώνουν έμπειροι κι εξειδικευμένοι γευσιγνώστες 
κι επαγγελματίες, προερχόμενοι από πολυποίκιλα πεδία δράσης.
Ειδήμονες και εξέχουσες προσωπικότητες στο πεδίο δράσης τους επαγγελματίες έτοιμοι να αξιολογήσουν 
κάθε συμμετοχή με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και κριτήριο.
Δείτε περισσότερα στο https://gourmetexhibition.com

Η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται σε επτά πυλώνες:

Κριτήρια αξιολόγησης που βασίζονται στις 
πέντε αισθήσεις & στη γεύση umami 

Πέντε κριτές ανά επιτροπή με έναν 
επικεφαλής τραπέζης   

Ποιοτική ανάλυση προϊόντος με πολλαπλά 
κριτήρια για κάθε αίσθηση

Ορατές συσκευασίες & επαφή με τη συσκευα-
σία προϊόντος με στόχο την ολιστική προσέγγι-
ση στην αξιολόγηση (καινοτόμα εφαρμογή, 
αποκλειστική ανάδειξη από τα Specialist 
Awards) 

Εμπεριστατωμένο & εξειδικευμένο πάνελ 
επιτροπής αποτελούμενο από γευσιγνώστες, 
καθηγητές, ερευνητές, σεφ, δημοσιογράφους 
γεύσης, θεωρητικούς γεύσης

Διαφάνεια, εγκυρότητα, συνέπεια

Τέσσερις κατηγορίες βραβείων 

ΚΡΙΤΕΣ

1

2

3

4

5

6
7



ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Για κάθε συμμετοχή θα αποστέλ-
-λονται 2 δείγματα, όπως ακριβώς 

πωλούνται στα καταστήματα. Σε περί-
πτωση που το δείγμα δεν είναι επαρκές, 

η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να ζητή-
                      σει περισσότερα δείγματα. 

                         σ
           Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από τη διορ-

γανώτρια εταιρεία σε ορισμένο διάστημα αποκλει-
στικά από τις 14 έως τις 28 Μαρτίου 2023. Τα δείγ-

ματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο και θα μετα-
 

φερθούν με ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής της αξιο-
λόγησης.

Σε περίπτωση ευπαθούς προϊόντος τα δείγματα, κατόπιν 
συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία, θα 
αποστέλλονται μια μέρα πριν την αξιολόγηση ή τη μέρα 
της αξιολόγησης.

Τα δείγματα που θα παραληφθούν νωρίτερα ή αργότερα 
από τις παραπάνω ημερομηνίες δε θα γίνονται αποδεκτά 
και δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ 
δε θα επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής τους.  

Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται πόρτα-πόρτα και όλα 
τα προϊόντα πρέπει να είναι σε εξωτερικό σφραγισμένο 
κιβώτιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

SPECIALIST AWARDS

ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 54625

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

30/01 - 24/03/2023

14 - 28/03/2023

 1 - 30/04/2023

15/05/2023 



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Τα Specialist Awards είναι ένας διαγωνισμός ποιότητας των ελληνικών 
τυποποιημένων προϊόντων, που διεξάγεται στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο δίκτυο έμπειρων 
κι εξειδικευμένων γευσιγνωστών κι επαγγελματιών, που προέρχονται από πολλαπλά 
πεδία δράσης, απαρτίζει τα πάνελ των κριτών.
Κυρίαρχος στόχος των Specialist Awards, αποτελεί η ανάδειξη των εκλεκτότερων 
ελληνικών προϊόντων και του Ελληνικού brand name. Κορυφαία ελληνικά προϊόντα 
διαγωνίζονται για μια θέση στα ράφια της παγκόσμιας αγοράς, με όχημά τους ένα 
σύγχρονο, αξιόπιστο και ακέραιο θεσμό βραβείων. 

Σας καλωσορίζουμε στα Specialist Awards 2023!
Γίνετε κι εσείς μέρος του θεσμού!

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τα Specialist Awards δημιουργήθηκαν το 2019 στο πλαίσιο της Gourmet Exhibition, 
αφού προηγήθηκαν τα βραβεία κοινού το 2017. 
Στόχος μας, η προστιθέμενη αξία και προβολή των εκλεκτών ελληνικών τυποποιημένων 
προϊόντων. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή τους, επιστρέφουν με ενισχυμένο ρόλο και 
ειδικό βάρος στην αξιολόγηση κι ανάδειξη του Ελληνικού brand name, με 
διευρυμένες θεματικές ενότητες βραβείων και στοχευμένη επιλογή ειδημόνων που 
απαρτίζουν τα πάνελ των κριτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ  
info@gourmetexhibition.com

698 95 11317  -  231 30 30286

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 
www.gourmetexhibition.com

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 
https://gourmetexhibition.com/forma-symmetoxis/


