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Τα «Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης» (Mediterranean Taste Awards 2020 - ΜΤΑ2020) 
διοργανώνονται για πρώτη φορά από την εταιρεία Agatha Ingredients LTD, 1146 
High Road, Whetstone, London, N20 0RA, με αριθμό μητρώου 08845932, (αριθμός 
φορολογικού μητρώου GB 332 7277 04), τηλέφωνο +44(0)207 992 6200, email, 
info@medtasteawards.com με έδρα την Αγγλία. Οι διοργανωτές φιλοδοξούν να 
προβάλλουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα εν γένει μεσογειακά προϊόντα σε όλο τον 
κόσμο. 

 
Τα προϊόντα (τρόφιμα και ποτά) που θα συμμετάσχουν στα MTA2020 θα πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των συσκευασμένων προϊόντων και θα αξιολογηθούν από 
κορυφαίους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας τροφίμων - ποτών 
και της γαστρονομίας. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα προϊόντα τροφίμων και ποτών που προέρχονται 
από χώρες που ανήκουν στην Λεκάνη της Μεσογείου και τηρούν τις νόμιμες 
προδιαγραφές. 

 
Οι κατηγορίες στις οποίες θα διαγωνιστούν τα υποψήφια προϊόντα είναι: 
Ποιότητα (Quality Awards), Μοναστηριακά (Monastery Awards), Οργανικά (Organic 
Awards), Καινοτομία (Innovation Awards), Συσκευασία (Packaging Awards). 

 
Η πρώτη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 24 - 27 Απριλίου 2020, στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του ξενοδοχείου «Atrion 
Hotel». 
 
Στόχοι της διοργάνωσης των ΜΤΑ2020 είναι: 

 

- Η εισαγωγή αναγνωρισμένων βραβείων ποιότητας για τα μεσογειακά προϊόντα. 

- Η δημιουργία ενός αμερόληπτου και αντικειμενικού δείκτη αναφοράς σε ό,τι 
αφορά την ποιότητα των μεσογειακών προϊόντων μέσω της εισαγωγής μιας 
διαφανούς και αυστηρής διαδικασίας αξιολόγησης, 

 
- Η συμβολή στην προώθηση προϊόντων που εντάσσονται στη μεσογειακή διατροφή. 
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 Ανταποδοτικά οφέλη συμμετεχόντων: 
 

Με τη συμμετοχή τους στο ΜΤΑ2020, οι παραγωγοί έχουν την μοναδική ευκαιρία 
να ενισχύσουν την αναγνώριση, την προβολή και την προώθηση εμπορικών 
σημάτων τροφίμων και ποτών. 

 
Επιπλέον, οι παραγωγοί θα είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τη μάρκα τους από 
τους ανταγωνιστές τους και να αυξήσουν τις δυνατότητες προσέγγισης νέων 
πελατών σε πολλαπλές γεωγραφικές τοποθεσίες, ενώ παράλληλα καθιερώνουν τα 
εμπορικά σήματα των προϊόντων τους στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη. 

 
Τα βραβευμένα εμπορικά σήματα θα προωθηθούν απευθείας σε 5.000 ευρωπαίους 
εμπορικούς αγοραστές και εμπόρους τροφίμων. Οι βραβευμένες μάρκες τροφίμων 
και ποτών θα αναγράφονται στην ιστοσελίδα medtasteawards.com με τα πλήρη 
χαρακτηριστικά περιγραφής και ανάθεσης του κάθε βραβείου. Επίσης θα υπάρξει 
προώθησή τους μέσω του ΜΤΑ2020 social media marketing, συμπεριλαμβανομένου 
του μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου του, το οποίο φθάνει σε χιλιάδες 
συμμετέχοντες στη βιομηχανία τροφίμων καθώς και σε μεμονωμένους πελάτες. 

 
Τρόποι προβολής 
Τα ΜΤΑ 2020 θα προβληθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, twitter, 
facebook, linkedin, youtube). Επιπλέον δελτία τύπου θα αποσταλλούν σε 
συνεργασία με ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως Αθηναϊκό – Μακεδονικό 
Πρακτορείο, ANSA και Newswire. 

 
Κοινωνική προσφορά 
Μέρος των εσόδων θα καταβληθεί υπέρ του έργου και των δράσεων της Action Aid. 
 
Κόστος συμμετοχής 
Τιμή συμμετοχής ανά κωδικό (προϊόν):  90€ 
(Προνομιακή τιμή για τα μέλη του Επιμελητηρίου με ισχύ από 15/11-2019 έως 20/12/2019 : 70€) 
 

Τιμή συμμετοχής για κάθε επόμενο κωδικό (προϊόν) ανεξαρτήτου κατηγορίας:  60€ 
 
*Κάθε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει με 1 έως 7 κωδικούς (προϊόντα) 
 

  H συμμετοχή των προϊόντων στο διαγωνισμό MTA 2020 μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα  www.medtasteawards.com  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα Mediterranean Taste Awards 
2020 - ΜΤΑ2020 
 

Ηνωμένο Βασίλειο : ΜΤΑ 2020, +44 (0) 207 992 6200, info@medtasteawrds.com 
Ελλάδα : ΜΤΑ 2020, +3(0) 211 234 3702, info@medtasteawards.com  
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