Detrop & Oenos 2017 Corner Showroom “It’s All New to Me!”
Περιγραφή: Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της Detrop & Oenos 2017, η Places &
Flavors δημιούργησε το Corner Showroom, στο περίπτερο 9. Στο Corner Showroom εκτίθενται τα
καινούργια προϊόντα των εκθετών της Detrop & Oenos. Τα προϊόντα αυτά, πρέπει να πληρούν τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Διαβάστε αναλυτικά τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής για το Corner Showroom της
Detrop & Oenos 2017 ‘’Ιt’s All New to Me’’.
Σχετικά με τα Προϊόντα :
Το στήσιμο των προϊόντων στα ράφια γίνεται αλφαβητικά. Ξεκινάει με βάση το ελληνικό αλφάβητο
κι αφού ολοκληρωθεί προχωράμε στο λατινικό (ανάλογα με το όνομα του προϊόντος).
Στο χώρο του Pop Up Restaurant γίνεται η βασική γευσιγνωσία η οποία είναι χωρισμένη σε 2
δίωρα (το πρόγραμμα φαίνεται αναλυτικά στο microsite).
Το μενού επιμελείται ο chef της Places & Flavors σε συνεννόηση με τον κάθε συμμετέχοντα
εκθέτη/παραγωγό.

Κατηγορίες προϊόντων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Αλιεύματα - Αλίπαστα - Θαλασσινά
Αρτοσκευάσματα - Προϊόντα Ζύμης
Βιολογικά Προϊόντα
Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα
Γλυκά κουταλιού - Μαρμελάδες - Μέλι - Ζαχαρώδη
Δημητριακά - Ζυμαρικά - Όσπρια
Ελαιόλαδο - Ελιές & Προϊόντα ελιάς
Έτοιμα γεύματα & Εδέσματα
Κατεψυγμένα Τρόφιμα & Λαχανικά
Καφέδες - Ροφήματα - Αναψυκτικά - Νερά - Χυμοί
Οίνος
Ποτά – Αποστάγματα - Μπύρες
Κρέας - Παράγωγα Κρέατος - Κρεατοσκευάσματα - Αλλαντικά
Μπαχαρικά - Καρυκεύματα - Βότανα - Ξηροί καρποί
Dressings, Σάλτσες, Dips
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Παράδοση προϊόντων που θα συμμετέχουν στη βιτρίνα Corner Showroom:
Το προϊόν/προϊόντα θα πρέπει να παραδοθούν στο χώρο του Corner Showroom που βρίσκεται στον
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Περίπτερο 9, είσοδος από την πλαϊνή πόρτα του Περιπτέρου.
Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης: Αποκλειστικά Τετάρτη 1/3 και Πέμπτη 2/3, 09:00-18:00
Σχετικά με τις ποσότητες για το TASTE & VOTE:
Κατόπιν συνεννόησης με την Places & Flavors
Σχετικά με τις Τιμητικές Διακρίσεις: Τα προϊόντα που συμμετέχουν διεκδικούν συνολικά 30
τιμητικές διακρίσεις, μία για «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και μία για «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & DESIGN» στην κάθε
κατηγορία προϊόντων από τις συνολικά 15.
Η κάθε εταιρία, έχει το δικαίωμα να φέρει ένα προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων για να
συμμετέχει στο Corner Showroom. Δεδομένου ότι υπάρχουν 15 κατηγορίες προϊόντων, ένας
παραγωγός έχει το δικαίωμα συμμετοχής με έως και 15 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων.
Στην κάθε κατηγορία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 υποψήφια προϊόντα ώστε να συμμετέχει
στην διεκδίκηση της τιμητικής διάκρισης. Σε άλλη περίπτωση, παραμένει η δυνατότητα έκθεσης του
προϊόντος στη βιτρίνα του Corner Showroom χωρίς όμως να διεκδικεί διάκριση.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι Hosted Buyers.
Σχετικά με την κατηγορία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»: ένα προϊόν μπορεί να θεωρείται καινοτόμο ως προς τη
γεύση, το συνδυασμό του με κάποιο άλλο συστατικό, πρωτοτυπία κ.τ.λ.
Η διαδικασία ψηφοφορίας ολοκληρώνεται το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου.
Τρόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας «TASTE & VOTE»: Oι Hosted Buyers, δοκιμάζουν τα προϊόντα
στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Pop Up Restaurant, σε συγκεκριμένες ώρες που θα τους έχουν
γνωστοποιηθεί.
Οι κατηγορίες των προϊόντων είναι 15. Οι Hosted Buyers (προσκεκλημένοι αγοραστές), ψηφίζουν
και από τις 15 κατηγορίες προϊόντων, το προϊόν που κατά τη γνώμη τους ξεχωρίζει σε ό,τι αφορά
την «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και σε ό,τι αφορά την «ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & DESIGN». Οι τιμητικές διακρίσεις είναι
συνολικά 30, 2 ανά κατηγορία.
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Όροι & Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Corner Showroom της 26ης Διεθνούς Έκθεσης
Τροφίμων και Ποτών Detrop & Oenos 2017.
Προϋποθέσεις:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχετε εφόσον το προϊόν ή τα προϊόντα που θέλετε
να παρουσιάσετε έχει/έχουν κυκλοφορήσει από τον Ιανουάριο του 2015 έως και σήμερα.
2. Προκειμένου να συμμετέχει το προϊόν/ τα προϊόντα σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη
Φόρμα Συμμετοχής έως την 24η Φεβρουαρίου την οποία θα βρείτε στο Microsite των
παράλληλων δραστηριοτήτων που θας αποστείλουμε.
Θα σας ζητηθεί η σύντομη περιγραφή του/των προϊόντων στα Αγγλικά, φωτογραφίες, μία
σύντομη περιγραφή της εταιρίας καθώς και την ιστοσελίδα της.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι να υπάρχουν
τουλάχιστον 5 υποψήφια προϊόντα σε κάθε κατηγορία.
4. Για να συμμετέχει κάποιο προϊόν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να πληροί εκείνες τις
προϋποθέσεις που το καθιστούν ικανό να εξαχθεί (π.χ. εμπορική ετικέτα , κτλ.).
Όροι:
1. Το προϊόν σας είναι υποψήφιο και στις 2 κατηγορίες που περιλαμβάνει η ψηφοφορία:
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & DESIGN.
2. Θα πρέπει να μας αποστείλετε το προϊόν σας, έως και την 24η Φεβρουαρίου, προκειμένου
να το προβάλλουμε στο Corner Showroom.
3. Η ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική, πραγματοποιείται εντός του Corner Showroom και
ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο οι Hosted Buyers.
4. Οι Hosted Buyers συμμετέχουν στο «TASTE & VOTE», δηλαδή δοκιμάζουν το προϊόν στο
χώρο διεξαγωγής των Pop Up Restaurants συγκεκριμένες ώρες και στη συνέχεια
επισκέπτονται το Corner Showroom όπου και ψηφίζουν.
5. Δεν επιτρέπεται να δοθεί στους Hosted Buyers κάποιο προϊόν υπό τη μορφή δώρου πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας.
6. Μπορείτε να προσκομίσετε για συμμετοχή έως και 15 διαφορετικούς κωδικούς (για
παράδειγμα μπορεί μία εταιρία να φέρει ένα κωδικό για γλυκό του κουταλιού και ένα για
μαρμελάδα, αλλά όχι 2 μαρμελάδες).
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