ХVIIІ професійний конкурс упаковки
«Тріумф упаковки’2017»
Шановні панове!
Виставкова компанія “АККО ІНТЕРНЕШНЛ” та асоціація “Укркондпром” засвідчують Вам свою
повагу і запрошують взяти участь у ХVIIІ професійному конкурсі упаковки «Тріумф упаковки’2017», який
буде проводитись 18 серпня 2017 року в рамках Всеукраїнського тижня харчових технологій.
Умови участі
Професійний конкурс «Тріумф упаковки’2017» проводиться щорічно, з метою визначення кращої
упаковки, що максимально відповідає вимогам сучасних торгівельних мереж України (особливості матеріалу,
конструкції, дизайну, технології виготовлення, зручність у використанні, економічність, можливість утилізації
тощо), зокрема, пошуку оптимальних шляхів зберігання харчових продуктів з дотриманням вимог щодо їх
якості та безпечності; стимулювання розвитку якості виробництва та дизайну упаковки.
До участі у професійному конкурсі запрошуються виробники упаковки таких категорій:






упаковка для готових хлібобулочних виробів
упаковка для готових кондитерських виробів
упаковка для борошняних кондитерських виробів
упаковка для карамелі, пастило-мармеладних виробів
упаковка для тортів та тістечок







упаковка для шоколаду, цукерок, драже
упаковка для східних солодощів
подарункова упаковка
святкова упаковка
ексклюзивна упаковка

Для участі в професійному конкурсі учаснику необхідно:

Надати заповнену заявку на участь у конкурсі в оригіналі та опис кожного зразка у форматі
(.doc)!!!.
УВАГА! 15 серпня 2017 року - останній день прийому заявок на участь. Оригінал заявки з підписом
керівника та печаткою підприємства необхідно передати до Оргкомітету.

Надати три зразки упаковки кожного виду в розібраному вигляді та три зразки упаковки в
тому вигляді, в якому товар продається в роздрібній мережі;
УВАГА! 15 серпня 2017 року – останній день прийому зразків на конкурс та супровідної документації
до них. Зразки приймаються за адресою Оргкомітету.

Здійснити і підтвердити оплату.
УВАГА! 17 серпня 2017 року – останній день сплати за участь у конкурсі.
Номінації професійного конкурсу




«Тріумф упаковки‘ 2017» - за зразок, який отримав високу оцінку за упаковку – 4,6-5,0 балів;
«Тріумф святкової упаковки‘2017» - за зразок, який отримав високу оцінку за святкову упаковку – 4,65,0 балів;
«Триумф ексклюзивної упаковки‘2017» - за зразок, який отримав високу оцінку за ексклюзивну упаковку
– 4,6-5,0 балів.

ПЕРЕМОЖЦЯМ конкурсу вручаються дипломи й нагороди, всім іншим учасникам - дипломи
лауреатів конкурсу.
Переможці мають право на розміщення та тиражування на упаковці своєї продукції зображення
отриманих нагород.
У номінаціях «Тріумф упаковки», «Тріумф святкової упаковки», «Тріумф ексклюзивної упаковки»
оцінка буде проводитись за наступними комплексними критеріями:
 технологічність виготовлення упаковки та її дизайн;
 новизна технології виготовлення, конструкції, матеріалів, технології пакування;
 можливість збереження початкової якості продукції впродовж встановленого терміну;
 здатність упаковки стимулювати просування на ринок даного виробу;
 здатність упаковки привертати увагу кінцевого споживача товару (відповідність форми та стилю
упаковки категорії даного продукту, креативне рішення в оформленні, яскравість стилю та
індивідуальність торгової марки);
 ступінь застосування вітчизняних пакувальних матеріалів;
 екологічність, можливість переробки використаної упаковки.
Професійний конкурс проводиться Експертною комісією закрито, в присутності Наглядової ради.

Експертна комісія конкурсу є незалежною і складається з професійних Експертів асоціації
“Укркондпром”, Мінекономрозвитку України, МОЗ України, Департаменту продовольства Мінагрополітики
України, Інституту дизайну ім. В. Бойчука, Національного університету харчових технологій, а також
представників відділів закупок гуртово-роздрібних торговельних мереж.
У складі комісії не можуть працювати представники тих підприємств, продукція яких бере участь
у конкурсі.
Зразки виробів упаковки оцінюються кожним експертом комісії індивідуально за комплексними
критеріями (особливості матеріалу, конструкції, дизайну, технології виготовлення, зручність у використанні,
економічність і безпеку, можливість утилізації тощо) за встановленою 5-бальною системою.
Конкурс проводиться закритим способом, тобто зразки упаковки шифруються і оцінюються під номерами,
без повідомлення експертам найменування підприємства-виробника.
До відому експертів доводиться тільки категорія, до якої відноситься упаковка виробника та її основні
характеристики.
УВАГА! Учасник відповідає за правильність віднесення зразка упаковки до певної категорії і її
відповідність супровідним документам.
Вартість участі
Вартість за участь одного найменування упаковки *
НАЗВА
Для підприємств-учасників Форуму “INPRODMASH
& UPAKOVKA’2017“ та виставок
350,00
“SWEETS UKRAINE 2017“
“BAKERY UKRAINE 2017“
Для підприємств, які не беруть участь у Форумі
“INPRODMASH & UPAKOVKA’2017” та виставках
400,00
“SWEETS UKRAINE 2017“
“BAKERY UKRAINE 2017“
* Вартість вказана в гривнях без ураховання ПДВ (20%)
УВАГА! Зразки упаковки, по яким не надано повного пакету супровідних документів і немає 100%
передоплати, до участі в конкурсі не допускаються.
* Зразки упаковки, які надаються на конкурс, Організатором назад не повертаються.
Організатор конкурсу не відповідає за результати конкурсу та рішення Експертної комісії, зокрема,
порядок оцінювання зразків, визначення серед учасників переможців номінацій.
Рішення Експертної комісії не підлягає зміні чи оскарженню. Експерти, що входять до складу комісії, не
зобов'язані коментувати результати конкурсу.
Урочисте нагородження переможців конкурсу відбудеться 13 вересня 2017 року під час проведення
Міжнародної науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» за
адресою: м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний Виставковий Центр.
Інформацію за результатами конкурсу буде опубліковано на офіційному сайті галузевих ЗМІ та Інтернетпорталах.
УВАГА! Учасники на момент урочистого нагородження переможців конкурсу повинні здати
належно оформлені (підпис, печатка) оригінали документів (заявка, акт надання послуг) до бухгалтерії
ТОВ «АККО Інтернешнл».
Запрошуємо Ваше підприємство до участі
у XVІІІ професійному конкурсі упаковки “Тріумф упаковки’ 2017”!
З питань участі звертайтеся до розпорядника конкурсу Заєць Вікторії:
Тел.: 044 456 3804
044 453 2500
E-mail : sweets@acco.kiev.ua
за адресою Оргкомітету:
“АККО ІНТЕРНЕШНЛ”,
пр.-т Перемоги, 40-Б
м. Київ, 03057, Україна
www.acco.ua

