
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στον διαγωνισμό Συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών

Επωνυμία:             

Α.Φ.Μ.     Δ.Ο.Υ:     Οδός:        Τ.Κ.:  

Πόλη:       Τηλέφωνο:     Κινητό:      FAX:    

E-mail:       Website: www.      

Δραστηριότητα:        Υπεύθυνος εταιρείας:      

        

Ο υπογράφων παραγωγός/τυποποιητής του προϊόντος με την εμπορική ονομασία:

Προϊόν 1        Προϊόν 2  

Προϊόν 3        Προϊόν 4  

          

το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των:   Tροφίμων   Ποτών 

Δηλώνω την συμμετοχή του δείγματος που περιγράφεται ανωτέρω στον OLYMP AWARDS 2018 Διαγωνισμός Συσκευασίας Τροφίμων & Ποτών.
Έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει τον κανονισμό του διαγωνισμού, δηλώνω ότι:
•	 Αποδέχομαι την απόφαση της επιτροπής καθώς και την κατάρτιση καταλόγου μόνο με τα βραβευμένα δείγματα (η βαθμολόγηση των άλλων 

δειγμάτων δεν θα ανακοινωθεί).
•	 Θα παραδώσω έως 21/05/2018 και ώρα 17.00 

1. Τέσσερα (4) δείγματα των προϊόντων που θα διαγωνισθούν.
2. Τρία (3) αντίτυπα των ετικετών ή των συσκευασιών ή τρεις (3) φωτογραφίες όλων των όψεων των λιθογραφημένων συσκευασιών 

κατά περίπτωση στην Γραμματεία του Διαγωνισμού.
3. Αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλιπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό.
4. Συγκατατίθεμαι για τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (Οδηγία 

N.196/2003), στα πλαίσια προώθησης και διάδοσης πληροφοριών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνώς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής 280 € + Φ.Π.Α. 24% = 347,20 €
Το κόστος περιλαμβάνει συμμετοχή έως και τέσσερα (4) προϊόντα π.χ. ελαιόλαδο, μέλι, ζυμαρικά, αλάτι. 
Για κάθε επιπλέον προϊόν, το κόστος είναι 60 €/προϊόν. Δείγματα συμμετοχής: 4 τεμ. συσκευασίας διαγωνιζομένου προϊόντος. 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Τα έξοδα φορτωτικής και άλλα έξοδα που αφορούν τη μεταφορά δειγμάτων επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα. Μέσα στο ίδιο κουτί προσθέστε και την αίτηση 
συμμετοχής τυπωμένη. Σημειώστε έξω από το κουτί με μαρκαδόρο τον διαγωνισμό Ποιότητας – Συσκευασίας (σε όποιον ή όποιους από αυτούς 
συμμετάσχετε) για την εύκολη αποθήκευσή τους καθώς επίσης σημειώστε “Προϊόντα προς δειγματισμό, χωρίς αξία”.

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Κατάθεση στον λογαριασμό Eurobank: 00260405440100640532 - ΙΒΑΝ: GR89 0260 4050 0004 4010 0640 532

  Ημερομηνία:  /  / 2018    Υπογραφή/Σφραγίδα

σελ.: 1 από 1

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί (με κεφαλαία γράμματα) ένα δελτίο για κάθε συμμετέχον προϊόν και να αποσταλεί έως 
την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018, στο email: info@wineolympawards.com


