
 

Κατηγορίες Βραβείων 

Τα φετινά Greek Exports Awards περιλαμβάνουν 4 επιμέρους κατηγορίες, 

στις οποίες θα απονεμηθούν συνολικά 19 βραβεία. Αναλυτικότερα: 

 

A: SPECIAL EXPORTS AWARDS 

1ο: Top Greek Export Company 2016 

2ο: Τop Innovation in Export 

3ο: Top Export Manager of the year 

4ο: Honorary Export Distinction 

 

Β: TOP EXPORT COMPANIES 

B1. Top Industrial Export Company 

B2. Top Services Export Company 

B3. Top Manufacturing Export Company 

B4. Top Trading Export Company 

B5. Top Newly Established Export Company 

 

C: TOP EXPORT BRANDS 

C1. Top Branded Export Product 

C2. Top Branded Export Service 

C3. Top Export Company Brand 

C4. Top Export Packaging 

  



 

 

D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES  

D1. Top Export Assistance Application/IT system 

D2. Top Export Assistance Maritime Services 

D3. Top Export International Logistics & Transportation 

D4. Top Export Banking Partner 

D5. Top Export Insurance Partner 

D6. Top Export Consultant 

 

  



 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 

Συνολικά κριτήρια και «βάρη» 

Τα ποσοστά βαρύτητας στα οποία θα στηριχθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης, 
προκειμένου να αναδείξει τις κορυφαίες δράσεις στον τομέα των εξαγωγών 

και τα καλύτερα ελληνικά προϊόντα στις αντίστοιχες κατηγορίες των Greek 
Exports Awards 2016, είναι τα εξής: 

 
 Αποτελεσματικότητα/Φήμη/Συμβολή στην Οικονομία:  

 40% 

(Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών-

μέσος όρος τελευταίας 3ετίας, αριθμός χωρών στις οποίες έχει 

παρουσία, συμμετοχές σε εκθέσεις, βραβεία-διεθνής 

αναγνωρισιμότητα) 

 Καινοτομία/Πρωτοτυπία του Έργου/της Πρωτοβουλίας:  

 30% 

(Νέα προϊόντα και διείσδυση εταιρικής ταυτότητας σε χώρες του 

εξωτερικού. Καινοτομίες που υποβοηθούν την εξαγωγική προσπάθεια, 

στοιχεία οφέλους τελικού αποδέκτη-καταναλωτή-χρήστη) 

 Πληρότητα/Ποιότητα στην Εκτέλεση Έργου/Πρωτοβουλίας: 

 20% 

(Αριθμός θυγατρικών με ουσιαστική δραστηριότητα, πρακτικές 

marketing, διείσδυση στις αγορές).  

 Πληρότητα/Ποιότητα του φακέλου υποβολής:   

 10% 

(Πληρότητα στοιχείων υποβολής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα)  

 



 

 

Αναλυτικά κριτήρια ανά βραβείο 

Τα κριτήρια στα οποία θα στηριχθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου να 

αναδείξει τους νικητές των Greek Exports Awards 2016 είναι τα εξής: 

Α: SPECIAL EXPORTS AWARDS 

1ο: Top Greek Export Company 2016 

 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 

(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 

 Αναγνωρισιμότητα προϊόντων ή εταιρικής ταυτότητας σε χώρες του 

εξωτερικού, brand names και άλλα καινοτόμα προϊόντα 

 Αριθμός θυγατρικών με ουσιαστική δραστηριότητα (όχι paper 
companies) σε χώρες του εξωτερικού 

 Πλήθος συμμετοχών σε εκθέσεις στο εξωτερικό ετησίως τα τελευταία 3 
έτη 

 Διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό-Διεθνής αναγνωρισιμότητα και 

brand value στο εξωτερικό 

 Καινοτομίες οι οποίες υποβοηθούν την εξαγωγική προσπάθεια (π.χ. 
συσκευασία, λογότυπα, διαδικασίες κ.λπ.) 

2ο: Top Innovation in Exports 

 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 
(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 

 Αριθμός καινοτομιών του 2016  

 Σε πόσους και ποιους διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, που έχουν 

σχέση με τις εξαγωγές, έχουν γίνει οι καινοτομίες 



 

 Σε ποιο βαθμό οι καινοτομίες αυτές έχουν συνεισφέρει ώστε να 

αυξηθούν οι εξαγωγές ή να αυξηθούν οι αγορές στις οποίες η εταιρία 

εξάγει 

 

Β: TOP EXPORT COMPANIES 

B1. Top Industrial Export Company 

 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 
(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 

 Απόλυτος αριθμός ή ποσότητα συνολικά εξαγόμενων προϊόντων 

 Αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα 
 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 
 

 Αναγνωρισιμότητα προϊόντων ή εταιρικής ταυτότητας σε χώρες του 

εξωτερικού, brand names και άλλα καινοτόμα προϊόντα 
 

 Πλήθος συμμετοχών σε εκθέσεις στο εξωτερικό ετησίως τα τελευταία 

3 έτη 
 

 Πιστοποιητικά εταιρείας/προϊόντων-Διακρίσεις και βραβεία στο 
εξωτερικό-Διεθνής αναγνωρισιμότητα και brand value στο εξωτερικό 

 

 Καινοτομίες οι οποίες υποβοηθούν την εξαγωγική προσπάθεια (π.χ. 
συσκευασία, λογότυπα, διαδικασίες κ.λπ.) 

 

 Παραγωγική δυναμικότητα ανά προϊόν (μονάδες μέτρησης τμχ/ώρα 
κ.λπ.) 

 Τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων στην Ελλάδα 

B2. Top Services Export Company 

 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 
(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 



 

 Αναγνωρισιμότητα υπηρεσιών ή εταιρικής ταυτότητας σε χώρες του 
εξωτερικού, brand names και άλλα καινοτόμα προϊόντα 

 Διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό-Διεθνής αναγνωρισιμότητα και 

brand value στο εξωτερικό 

 Κλάδος υπηρεσιών (π.χ. λογισμικού, ιατρικές, ανακύκλωσης, 

αρχιτεκτονικές, συμβούλων, ανάπτυξης εξαγωγών κ.ά.) και σύντομη 
περιγραφή 

 Καινοτόμες υπηρεσίες που εξάγονται 

 
B3. Top Manufacturing Export Company 
 

 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 

(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 
 

 Προϊοντικό χαρτοφυλάκιο (κατηγορίες/προϊόντα) που επεξεργάζεται 

και τυποποιεί η εταιρεία 
 

 Απόλυτος αριθμός ή ποσότητα συνολικά εξαγόμενων μεταποιημένων 

προϊόντων 

 Αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα 
 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 
 

 Αναγνωρισιμότητα προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, brand names 

και άλλα καινοτόμα προϊόντα 
 
 Αριθμός (πλήθος) συμμετοχών σε εκθέσεις στο εξωτερικό ετησίως τα 

τελευταία 3 έτη 
 

 Πιστοποιητικά εταιρείας και προϊόντων/διακρίσεις 
 

 Καινοτομίες οι οποίες υποβοηθούν την εξαγωγική προσπάθεια (π.χ. 

συσκευασία, λογότυπα, διαδικασίες κ.λπ.) 
 

 Παραγωγική δυναμικότητα ανά προϊόν (μονάδες μέτρησης τμχ/ώρα 
κ.λπ.) 

 

 Τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων στην Ελλάδα 
 



 

 
 
B4. Top Trading Export Company 

 
 Ποσοστό εξαγωγών σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών 

(μέσος όρος τελευταίας 3ετίας) 
 

 Προϊοντικό χαρτοφυλάκιο (κατηγορίες/προϊόντα) που εμπορεύεται η 

εταιρεία 
 

 Απόλυτος αριθμός ή ποσότητα συνολικά εξαγόμενων μεταποιημένων 

προϊόντων 

 Αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα 
 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 
 

 Αναγνωρισιμότητα προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, brand names 

και άλλα καινοτόμα προϊόντα 
 
 Πλήθος συμμετοχών σε εκθέσεις στο εξωτερικό ετησίως τα τελευταία 

3 έτη 
 

 Πιστοποιητικά εταιρείας/διακρίσεις 

 
 Καινοτομίες οι οποίες υποβοηθούν την εξαγωγική προσπάθεια 

 
 Τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων στην Ελλάδα 

 

Β5. Top Newly Established Export Company 

 Παρουσίαση του προϊόντος/υπηρεσίας (photo: σε περίπτωση app, 
photo template, σε περίπτωση υπηρεσίας, πολύ σύντομη περιγραφή) 

 

 Κοινό-στόχος αγοράς και παρουσίαση του επιχειρηματικού 
εγχειρήματος (η ιδέα) 

 

 Στοιχεία οφέλους τελικού αποδέκτη-καταναλωτή-χρήστη και πιθανής 
κατανάλωσης/χρήσης του προϊόντος/υπηρεσίας στο εξωτερικό 

 

 Ροή εσόδων 
 



 

 Παρουσίαση υλικού marketing 
 

 Πιστοποιητικά εταιρείας/προϊόντων/διακρίσεις 

 
 Βασική καινοτομία που προτάσσει η εταιρεία 

 

C: TOP EXPORT BRANDS 

C1. Top Branded Export Product 

 Παρουσίαση προϊόντος (+photo) 
 

 Καινοτομία που ενσωματώνει 
 

 Ποσότητα που εξάγεται ετησίως (τεμάχια ή μονάδα μέτρησης) 

 
 Πιστοποιητικά/διακρίσεις 

 

 Χώρες στις οποίες εξάγεται 
 

 Πληρότητα πληροφορίας στη συσκευασία 
 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 
 Έτη που εξάγεται 

 

C2. Top Branded Export Service 

 Παρουσίαση υπηρεσίας (περιγραφή) 

 
 Καινοτομία που ενσωματώνει 

 

 Όφελος που αποκομίζει ο αποδέκτης 
 

 Πιστοποιητικά/διακρίσεις 

 
 Χώρες στις οποίες εξάγεται 

 
 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 

 Έτη που εξάγεται 



 

 

C3. Top Export Company Brand 

 Διακρίσεις και βραβεία στο εξωτερικό-Διεθνής αναγνωρισιμότητα και 
brand value στο εξωτερικό 

 Παρουσίαση brand (photo) 

 Εφαρμογές του brand (photo ή μακέτες ηλεκτρονικά-εταιρικά έντυπα, 

προϊόντα, κ.ά.) 

 Έτη που κυκλοφορεί στο εξωτερικό 

 Πιστοποιητικά/διακρίσεις 

 Πόσες και ποιες είναι χώρες στις οποίες διατηρεί παρουσία το brand 

 Αξίες που ενσωματώνει το brand/Καινοτομίες 

C4. Top Export Packaging 

 Παρουσίαση συσκευασίας 

 Γλώσσες στις οποίες διατίθεται (μακέτες) 

 Καινοτομία που ενσωματώνει 

 Προϊόν που μεταφέρει/χωρητικότητα 

 Πιστοποιητικά/διακρίσεις 

 Χώρες στις οποίες εξάγεται 

 Design 

 Υλικό ανακύκλωσης 

 Πληρότητα πληροφορίας στη συσκευασία 

 

D: TOP EXPORT ASSISTANCE COMPANIES 

D1. Top Export Assistance Application/IT system 

 Πόσες και ποιες τεχνολογικές εφαρμογές για εξαγωγές έχει 
δημιουργήσει η εταιρεία 

 Με ποιες εταιρείες έχει γίνει συνεργασία και ποια ήταν τα αποτελέσματα 

 Αριθμός εργαζομένων στην Ελλάδα 



 

D2. Top Export Assistance Maritime Services 

 Ποιες υπηρεσίες και λύσεις προσφέρει στις Ελληνικές εξαγωγικές 
εταιρίες 

 Ύπαρξη Πιστοποιητικού Marine Approved 

 Αριθμός χωρών στις οποίες εξάγει η εταιρεία 
 

 Αριθμός ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων με τις οποίες υπάρχει 
συνεργασία 

 

D3. Top Export International Logistics & Transportation 

 Αριθμός ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων με τις οποίες υπάρχει 

συνεργασία 

 Αριθμός στόλου των φορτηγών 
 

 Ταχύτητα των μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών 
 

 Ποιότητα των μεταφορικών μέσων και υπηρεσιών 
 

 Ανταγωνιστικές τιμές και έξτρα παροχές  

 

D4. Top Export Banking Partner 

 Πόσα και ποια προϊόντα ή υπηρεσίες αφορούν σε εξαγωγικές 

επιχειρήσεις 

 

 Ποσό χορηγήσεων-πιστώσεων που αφορά σε ελληνικές εξαγωγές 

 

 Ηλεκτρονικές πλατφόρμες υποβοήθησης ελληνικών εξαγωγών 

 

 Θυγατρικές στο εξωτερικό που υποβοηθούν τους Έλληνες εξαγωγείς  

 

 Μελέτη περίπτωσης υποβοήθησης ή χρηματοδότησης Έλληνα 

επιχειρηματία στη δραστηριότητά του στο εξωτερικό π.χ. στη 

χρηματοδότηση κατασκευής εργοστασίου παραγωγής ή στην κάλυψη 

κινδύνου 



 

 

D5. Top Export Insurance Partner 

 Ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που εξειδικεύονται στην ασφάλιση 

εξαγωγών ή εξαγωγικών πιστώσεων 

 

 Τι ποσοστό του κύκλου εργασιών αφορούν σε προϊόντα για την 

υποβοήθηση εξαγωγών 

 

 Μελέτη περίπτωσης υποβοήθησης Έλληνα επιχειρηματία στη 

δραστηριότητά του στο εξωτερικό  

 

D6. Top Export Consultant 

 Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες-προϊόντα που να εξειδικεύονται στις 

ανάγκες των εξαγωγικών εταιρειών 

 

 Ποσοστό του κύκλου εργασιών που καλύπτουν οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες προς εξαγωγικές επιχειρήσεις 

 

 Αριθμός εξαγωγικών εταιρειών που συνεργάζεται η εταιρεία συμβούλων 

 

 Καινοτόμες υπηρεσίες στην παροχή εξαγωγικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 

 

 Παρουσία και υποστήριξη στις χώρες που εξάγουν οι εταιρείες-πελάτες  


