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ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ

6ος Διαγωνισμός Ετικέτας
Gold Label Awards 2023
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Το περιοδικό All Pack Hellas και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών (ΕΛΣΕΤ) προκηρύσσουν τον “6ο Διαγωνισμό Ετικέτας, Greek Label
Awards 2023”. Με την υποστήριξη της GRAPHICA EXPO.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους σχεδιαστές και δημιουργούς ετικετών,
στους παραγωγούς ετικετών, στους τελικούς πελάτες και τέλος στους
σπουδαστές.
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DESIGN

ΥΛΙΚΑ
• ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
• ΠΕΡΙΕΚΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Χαρτί
Χαρτί

Καινοτομία /
Μεθοδολογία
Καινοτομία

Πρωτοτυπία ιδέας

ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Να εστιάσει, να αποδείξει και να προωθήσει τα πλεονεκτήματα και την
χρηστική αξία των αυτοκόλλητων ετικετών, να προβάλλει, να ενθαρρύνει
τον προωθητικό ρόλο της ετικέτας (αποτελεσματικό marketing, προώθηση, αναγνώριση προϊόντος κ.λπ.) και να αναδείξει τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.
Επίσης να προτρέψει τους νέους σπουδαστές γραφικών τεχνών να συμμετάσχουν ώστε να αποκομίσουν έμπρακτα γνώση
και εμπειρία.

ΟΦΈΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες θα προβληθούν από τις σελίδες του All Pack Hellas.
• Οι νικητές θα προβληθούν μέσω παρουσίασης της βραβευμένης ετικέτας, συνέντευξης και αρθρογραφίας, στο περιοδικό All Pack Hellas
στην ιστοσελίδα του περιοδικού καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΣΕΤ και του Newsletter.

Ολοκληρωμένη πληροφορία
προϊόντος

Πλαστικό
Έργονομία σχεδιασμού (πχ.
Χρώμα,κάθετα ή οριζόντια)
(προοπτική σχεδίου κάθετα ή
οριζόντια)

Έφαρμογή – οδηγίες –
art-mockup
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Πρωτότυπο σχήμα
αντικειμένου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
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Φελλός
Πλαστικό
Ξύλο
Γυαλί
Φελλός
Άλουμίνιο

ΤΕΛΕΤΉ ΑΠΟΝΟΜΉΣ ΒΡΑΒΕΊΩΝ

All Pack Hellas,
Τριανταφύλλου Γιώργος

Έύκαμπτο
Εύκαμπτο

Τ. 210 3604720
Κ. 6974868462
E. gt@allpackhellas.gr
S. www.allpackhellas.gr
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Ξύλο
Μέταλλο

Περιβαλλοντική
Μεθοδολογία
Ευαισθησία
(μελάνια νερού,
Περιβαλλοντική
ανακύκλωση)
Έυαισθησία (μελάνια
νερού, ανακύκλωση)
Ευκρίνεια/ ποιότητα,
Βάση προδιαγραφών
Έυκρίνεια/
ποιότητα,
design
Βάση προδιαγραφών
design
Επιλογή κατάλληλων
Έπιλογήυλικών
κατάλληλων
υλικών
Δυσκολία
Δυσκολία εκτύπωσης
εκτύπωσης
(επιφάνεια
(επιφάνεια,
3D, 3D
Display,
Display
κουτιά
κουτιά
LUX)LUX)

Χρήση είτε για
εμπορικούς /
Χρήση είτε
προωθητικούς
λόγους
για εμπορικούς /
προωθητικούς λόγους
On line shops Ελλάδα/
Εξωτερικό
2017-2018-2019
On line shops
link με
site
Έλλάδα/
Έξωτερικό
2020-2021-2022
Φώτο
από κυκλοφορία
link
με site
σε σημεία
Φώτο από κυκλοφορία
σε σημεία
Τεμάχια κυκλοφορίας
Τεμάχια
κυκλοφορίας

Η προθεσμία υποβολής
συμμετοχών λήγει
στις 20 Ιανουαρίου 2023

Κανονισμός & όροι
συμμετοχής
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ελλάδας και της Κύπρου με αριθμό συμμετοχών μέχρι 3 ανά
κατηγορία, των οποίων τα έργα έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην ελληνική
αγορά ή στο εξωτερικό κατά την διάρκεια των ετών 2020-2022 (εξαιρούνται οι σπουδαστές).

ΤΡΌΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Ο συμμετέχων πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής.
Να αποστείλει:
α) το έντυπο συμμετοχής
β) το καταθετήριο της Τράπεζας
γ) την υπογεγραμμένη δήλωση του πελάτη
(αφορά μόνο τους παραγωγούς), και
δ) τα έργα του στη δ/νση:
All Pack Hellas Βαλτετσίου 11, 106 80 Αθήνα
Τηλ. 210 3604720, 6974868462

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΈΡΓΟΥ
Από κάθε έργο θα αποστέλλεται:
Οι πρωτότυπες ετικέτες.
• Οι ετικέτες πρέπει να εμφανίζονται στον περιέκτη είτε με την
υποβολή ολόκληρης της συσκευασίας, είτε σε φωτογραφία, για
την καλύτερη παρουσίαση των έργων σας οι φωτογραφίες να
είναι σε υψηλή ανάλυση.

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
• Δέσποινα Δαϊόγλου
αντ/ος UPM RAFLATAC
• Αντωνία Σκαράκη
Γραφίστρια

• Κάθε έργο ανά κατηγορία απαραίτητα πρέπει να συνοδευεται από τον τίτλο του, ένα επεξηγηματικό κείμενο, καθώς
επίσης θα πρέπει να αναφέρονται και όλοι οι συντελεστές του
σχεδιασμού.

Κόστος συμμετοχής

• Stefano Pistoni
Senior Manager,
Business Development,
Wine & Spirits Beverage

ο κόστος συμμετοχής (εταιρικές ή ατομικές) είναι:
• 70 € (+ΦΠΑ) η συμμετοχή,
• 150 € (+ΦΠΑ) οι 3 συμμετοχές ανά κατηγορία
• 35 € (+ΦΠΑ) σπουδαστές ανεξαρτήτως
συμμετοχών και κατηγοριών.

• Πέτρος Δέλκος,
Υπ. Παραγωγής, εταιρία Χαϊτογλου

Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό:
Τρ. Λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
IBAN: GR64 0171 6790 0066 7915 1391 731

• Περιγραφή και τεχνικές πληροφορίες (ανά ετικέτα ή συνολικά) καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση και εφαρμογή της ετικέτας συμπεριλαμβανομένου του βαθμού δυσκολίας.
• Κάθε έργο πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο συμμετοχής και το καταθετήριο της τράπεζας, ειδάλλως δεν θα γίνονται δεκτές.

• Βασίλης Δημάκης
Εκδότης Graphica News
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Έντυπο
συμμετοχής 2023

Έντυπο
συμμετοχής 2023

ΤΊΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ
ΈΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

ΤΕΧΝΙΚΈΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Επωνυμία
Διεύθυνση
Πόλη

Τ.Κ

E-mail

http://

Τηλ.
ΑΦΜ

ΔΟΥ

Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
• Οίνου (ετικέτα & καψύλιο)

• Καλλυντικών & Φαρμακευτικών
προϊόντών

• Αλκοολούχων (0% Έως 5%)

• Προωθητικού υλικού

• Ζύθου/ Iced Coffee/ Coffee

• Πολυτελούς συσκευασίας

• Μη αλκοολούχων ποτών

• Χημικών

(Χυμοί, αναψυκτικά, νερό κ.λπ.)

• Ελαιολάδου

• Συσκευασμένων τροφίμων
(Packed Food)

• Snacκ/Sweets

ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ (μόνο για τους παραγωγούς)

• Λοιπά Προϊόντα

(Άτομικής μερίδας)

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η
(ή εταιρεία) και δικαιούχοι του/ων προϊόντος/ων

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΑΡΙΘ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΏΝ
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Υπογραφή – Σφραγίδα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΞΊΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(70 € + ΦΠΑ) =

€

(150 € + ΦΠΑ) =

€

(35 € + ΦΠΑ) =

€

με την παρούσα δήλωση χορηγούμε την άδεια στα
επιλεγμένα προϊόντα ώστε να συμμετάσχουν στον
6ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έτικέτας.
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