PREMIS INNOFÒRUM
BASES REGULADORES
1. Presentació
En un context de globalització, on l’augment d’oferta fa que el consumidor sigui més
exigent i expert, és vital que les empreses desenvolupin productes i serveis basats en la
innovació. El mercat, de vegades saturat, exigeix un grau de competitivitat que passa per
introduir novetats que ens diferenciïn de la competència: crear nous i millors productes.
Els Premis InnoFòrum volen ser un reconeixement a la innovació que duen a terme moltes
empreses del sector de la gastronomia.
Aquests premis són una important font d’atracció, no només per als visitants del Fòrum,
sinó també per a la premsa que cobreix l’esdeveniment. En aquest sentit, Fòrum
Gastronòmic es farà ressò d’aquest premi, fent esment de les empreses participants i els
productes presentats.
Els Premis InnoFòrum han ajudat comercialment a les empreses que hi han participat,
especialment a aquelles que han resultat guanyadores.

2. Categories
Les categories a les que es pot participar:
-

Producte més innovador
Packaging més creatiu
Gust més original

Es poden presentar un màxim de tres productes diferents, un per a cada categoria.

3. Candidatures
Poden concórrer al premi les empreses expositores del Fòrum Gastronòmic Girona’18
que presentin el corresponent formulari d´inscripció abans del 19 d’octubre de 2018.
Els productes concursants s’han d’haver presentat al mercat en els 12 mesos anteriors a
l’edició del Fòrum Gastronòmic.
L’organització del Fòrum avaluarà les diferents candidatures i es reservarà el dret de
desestimar les que no consideri adients d’acord amb la informació facilitada en la fitxa
d’inscripció, que inclourà:
- dades d’identificació de l’empresa participant
- categoria a la que s’opta al premi
- nom i descripció del producte, així com altres indicadors relacionats que es vulguin
destacar: producció anual, àmbit comercial, preu, etc.

La participació als premis té un cost de 100€ + IVA per producte presentat, en concepte de
quota d’inscripció.

4. Jurat i veredicte
El jurat estarà format per professionals de l’alimentació, gastrònoms, premsa
especialitzada i persones qualificades en l’àmbit agroalimentari.
Cada membre del jurat avaluarà les diferents propostes presentades i establirà una
puntuació en cadascuna de les tres categories. El comissariat dels premis confeccionarà
una relació de les corresponents puntuacions, establint una classificació que serà
validada pel president del jurat.
El jurat es reserva el dret de declarar deserta qualsevol categoria, així com el d´atorgar el
premi ex-aequo. La decisió del jurat serà inapel·lable.
El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament dels guardons que tindrà lloc a
l’Auditori del Fòrum Gastronòmic.

5. Altres
Els premis consistiran en uns guardons exclusius, en els quals hi figurarà el nom de
l´empresa guanyadora, la categoria, la data i la referència a l’edició 2018 dels Premis
InnoFòrum.
L’organització difondrà el nom dels guanyadors en una nota de premsa als mitjans de
comunicació i se´n farà ressò a les xarxes socials i a la pàgina web del Fòrum
Gastronòmic.
La participació en els premis implica la plena acceptació d’aquestes bases.

PREMIS INNOFÒRUM
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
Empresa expositora:............................................................................................................................
Persona de contacte Premis InnoFòrum:........................................................................................
Càrrec:................................... ................................................................................................................
Telèfon: .................................................................................................................................................
E-mail:.....................................................................................................................................................
Categoria a la que participa*
□ Producte més innovador
□ Packaging més creatiu
□ Gust més original
*Una única categoria

Nom del producte:...............................................................................................................................
Descripció del producte:

L’empresa participant accepta les bases de la
convocatòria dels Premis InnoFòrum Girona 2018

Organització dels Premis InnoFòrum Girona 2018

Nom:
Data:
Segell i signatura:

Data i acceptació candidatura:
Segell i signatura:

Enviar inscripció a Marga Obama: projectes@forumgastronomic.com I Tel. 672 00 56 60

Quota inscripció: 100€ + IVA. Un cop validada la candidatura i rebut el formulari d’inscripció degudament signat
i segellat per ambdues parts, es remetrà la factura. La inscripció es donarà per formalitzada en el moment en
que s’aboni la factura. En cas contrari, no es permetrà la participació en els premis.

