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Ρο# δος,	9	Μαρτι#ου	2023	

ΔΕΛΤΙΟ	ΤΥΠΟΥ	
Με	μεγάλη	συμμετοχή	έκλεισε	η	ανοικτή	πρόσκληση	για	τον	
Διεθνή	Διαγωνισμό	Δώρων	Γαστρονομίας	της	Περιφέρειας	
Στο	Aegean	Gastronomy	Gifts	Awards	(www.aggawards.gr)	

προβάλλονται	όλα	τα	υποψήφια	δώρα	και	τίθενται	σε	ανοικτή	
ψηφοφορία		

Τριανταεπτα# 	 δω# ρα	 γαστρονομι#ας	 απο# 	 21	 νησιω# τισσες	 και	 νησιω# τες	 παραγωγου# ς	 που	
δραστηριοποιου# νται	σε	11	απο# 	 τα	νησια# 	 του	Νοτι#ου	Αιγαι#ου	ει#ναι	ο	απολογισμο# ς	της	ανοικτη# ς	
προ# σκλησης	της	Περιφε#ρειας	Νοτι#ου	Αιγαι#ου,	σε	συνεργασι#α	με	τα	Επιμελητη# ρια	Κυκλα# δων	και	
Δωδεκανη# σου	 για	 την	 προ# κριση	 στον	 4ο	 Διεθνη# 	 Διαγωνισμο# 	 Δω# ρων	 Τροφι#μων	 (WFGC)	 	 του	
IGCAT	 (Διεθνου# ς	 Ινστιτου# του	 Γαστρονομι#ας,	 Πολιτισμου# ,	 Τεχνω# ν	 και	 Τουρισμου# ),	 που	 θα	
πραγματοποιηθει#	στην	Κω,	απο# 	26	ε#ως	29	Απριλι#ου	2023,	ως	κληρονομια# 	του	τι#τλου	του	Νοτι#ου	
Αιγαι#ου	«Ευρωπαϊκη# 	Περιφε#ρεια	Γαστρονομι#ας	2019».		

Τα	 παραπα# νω	 δω# ρα	 τροφι#μων	 και	 δω# ρα	 χειροτεχνι#ας	 ε#χουν	 συγκεντρωθει#	 στα	 Εμπορικα# 	
Επιμελητη# ρια	 του	 Νοτι#ου	 Αιγαι#ου,	 ο# που	 θα	 αξιολογηθου# ν	 απο# 	 μι#α	 κριτικη# 	 επιτροπη# 	
εμπειρογνωμο# νων.		
Επι#σης,	 για	 πρω# τη	φορα# 	 φε#τος,	 ε#χουν	 αναρτηθει#	 και	 στην	 ειδικα# 	 σχεδιασμε#νη	 ιστοσελι#δα	 που	
δημιου# ργησε	η	Περιφε#ρεια	Νοτι#ου	Αιγαι#ου	αποκλειστικα# 	 για	 τον	διαγωνισμο# 	 και	 την	 ευρυ# τερη	
προβολη# 	των	προϊο# ντων	που	συμμετε#χουν	στη	δρα# ση.	Για	τον	ι#διο	σκοπο# ,	τα	προϊο# ντα	τι#θενται	
φε#τος,	 παρα# λληλα	 με	 το	 ε#ργο	 της	 κριτικη# ς	 επιτροπη# ς	 εμπειρογνωμο# νων,	 και	 στην	 κρι#ση	 του	
κοινου# 	με#σω	διαδικτυακη# ς,	ανοικτη# ς	ψηφοφορι#ας.		

Aegean	Gastronomy	Gifts	Awards	(www.aggawards.gr)		

Aegean	Gastronomy	Gifts	Awards	 (www.aggawards.gr)	 ονομα# ζεται	 η	 ιστοσελι#δα	 ο# που	 ε#χουν	
αναρτηθει#	 ο# λα	 τα	 προϊο# ντα	 με	 τις	 πληροφορι#ες	 τους	 καθω# ς	 και	 η	 σχετικη# 	 ενημε#ρωση	 για	 τη	
διαδικασι#α	ψηφοφορι#ας	και	τον	διαγωνισμο# .	
Απο# 	ση# μερα,	Πε#μπτη	9	Μαρτι#ου	ξεκινα# 	η	ανοικτη# 	ψηφοφορι#α	κοινου# ,	η	οποι#α	θα	διαρκε#σει	με#χρι	
την	Τρι#τη	21	Μαρτι#ου	στις	12	το	μεσημε#ρι.		
Η	 ιστοσελι#δα	αποτελει#	χορηγι#α	του	Workadu,	μιας	νεοφυου# ς	Επιχει#ρησης	Ψηφιακω# ν	Παροχω# ν	
σε	Επιχειρη# σεις	με	ε#δρα	το	νησι#	της	Κω,	η	οποι#α	υποστηρι#ζεται	απο# 	την	πρωτοβουλι#α	«Elevate	
Greece».	
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Δω# ρα	τροφι#μων	και	δω# ρα	χειροτεχνι#ας	απο# 	τη	Συ# ρο,	τη	Ρο# δο,	τη	Φολε#γανδρο,	τη	Συ# μη,	την	Κω,	
τη	 Να# ξο,	 την	 Κα# λυμνο,	 την	 Κε#α,	 τη	 Λε#ρο,	 τη	 Σε#ριφο	 και	 την	 Πα# τμο	 τι#θενται	 απο# 	 ση# μερα	 στην	
κρι#ση	του	κοινου# 	(www.aggawards.gr)	καθω# ς	και	της	κριτικη# ς	επιτροπη# ς,	ω# στε	να	επιλεγου# ν	τα	4	
προϊο# ντα	 που	 θα	 εκπροσωπη#σουν	 την	 Περιφε#ρεια	 Νοτι#ου	 Αιγαι#ου	 στον	 Διεθνη# 	 Διαγωνισμο# 	
Δω# ρων	Γαστρονομι#ας,	που	θα	διεξαχθει#	στην	Κω,	απο# 	τις	26	ε#ως	τις	29	Απριλι#ου	2023.		

Κριτήρια	Επιλογής	
Το#σο	το	ευρυ# 	κοινο# 	ο# σο	και	τα	με#λη	της	επιτροπη# ς	εμπειρογνωμο# νων	καλου# νται	να	αξιολογη# σουν	
τα	 προϊο# ντα	 στη	 βα# ση	 μιας	 σειρα# ς	 κριτηρι#ων,	 ο# πως	 ει#ναι	 η	 συσκευασι#α	 (βιωσιμο# τητα,	
ανακυκλωσιμο# τητα,	 σχεδιασμο# ς,	 το	 προϊο# ν	 (σχεδι#αση,	 branding,	 καινοτομι#α),	 η	 συ# νδεση	 του	
προϊο# ντος	 με	 τη	 γαστρονομικη# 	 περιοχη# 	 (αφη# γηση	 της	 ιστορι#ας	 του	 προϊο# ντος	 η# 	 και	 του	
παραγωγου# ),	 η	 μοναδικο# τητα	 (χρη# ση	 τοπικω# ν	 ζωικω# ν/	 φυτικω# ν	 ποικιλιω# ν	 η# 	 πρω# των	 υλω# ν,	
παραδοσιακη# 	τεχνικη# ,	τοπικη# 	σχεδι#αση),	η	γευ# ση	και	η	δημιουργικο# τητα.	

Διεθνής	Διαγωνισμός	Δώρων	Γαστρονομίας	|	Κως,	26-29	Απριλίου	2023	
Η	 Κως	 θα	 αποτελε#σει	 το	 εκπληκτικο# 	 φο# ντο	 της	 παγκο# σμιας	 διοργα# νωσης,	 στην	 οποι#α	
πρωταγωνιστη# ς	ει#ναι	ο	μικρο# ς	τοπικο# ς	παραγωγο# ς.	
Απο# 	τις	26	ε#ως	τις	29	Απριλι#ου,	στο	νησι#	του	Ιπποκρα# τη	θα	βρεθου# ν	εκπρο#σωποι	Περιφερειω# ν,	
παραγωγοι#	 και	 ειδικοι#	 σε	 θε#ματα	 γαστρονομι#ας	 απο# 	 20	 περι#που	 χω# ρες,	 μεταξυ# 	 των	 οποι#ων	
Ισπανι#α,	Φινλανδι#α,	Γαλλι#α,	 Ιταλι#α,	Δανι#α,	Νορβηγι#α,	Σλοβενι#α,	Πορτογαλι#α,	Με#ση	Ανατολη# 	κ.α.,	
για	 να	 λα# βουν	 με#ρος	 σε	 εργαστη# ρια,	 να	 επισκεφθου# ν	 εμβληματικα# 	 σημει#α	 του	 νησιου# 	 και	 να	
ε#ρθουν	σε	επαφη# 	με	τοπικου# ς	φορει#ς	και	παραγωγου# ς.	Ο	διαγωνισμο# ς	θα	συγκεντρω# σει	υψηλη# ς	
ποιο# τητας	τρο#φιμα	και	προϊο# ντα	χειροτεχνι#ας	που	σχετι#ζονται	με	 τρο#φιμα	απο# 	 υποψη#φιες	και	
βραβευμε#νες	Παγκο# σμιες	Περιφε#ρειες	Γαστρονομι#ας,	τα	οποι#α	θα	αξιολογηθου# ν	απο# 	μια	διεθνη# 	
κριτικη# 	 επιτροπη# 	 ειδικω# ν	 του	 IGCAT	 (Διεθνου# ς	 Ινστιτου# του	Γαστρονομι#ας,	Πολιτισμου# ,	 Τεχνω# ν	
και	Τουρισμου# )	και	θα	βραβευθου# ν	σε	επι#σημη	τελετη# 	στις	28	Απριλι#ου.	

Με	τη	φιλοξενι#α	του	4ου	Διεθνου# ς	Διαγωνισμου# 	Δω# ρων	Γαστρονομι#ας	(WFGC	2023),	ο	φακο# ς	της	
γαστρονομι#ας	διεθνω# ς	θα	στραφει#	στην	Κω,	προσφε#ροντας	στο	νησι#	την	ευκαιρι#α	να	προβα# λει	
τις	 τρομερε#ς	 δυνατο# τητες	 γαστρονομι#ας,	 πολιτισμου# ,	 τεχνω# ν,	 βιω# σιμου	 τουρισμου# 	 και	 των	
α# λλων	τοπικω# ν	πο# ρων	που	διαθε#τει.	

Σχετικά	με	το	Workadu	|	
«Το	Workadu	ει#ναι	μια	DIY	(Do	 It	Yourself)	πλατφο# ρμα.	Μπορει#	ο	οποιοσδη#ποτε	να	φτια# ξει	μια	
απλη# 	 ιστοσελι#δα,	 ε#να	 eshop,	 ε#να	 συ# στημα	 κρατη# σεων	 για	 υπηρεσι#ες,	 να	 δεχθει#	 ραντεβου# ,	 να	
δημιουργη# σει	φο# ρμες	ενδιαφε#ροντος,	διαχειριστει#	τα	οικονομικα# 	του,	να	εκδι#δει	παραστατικα# 	με	
ζωντανη# 	διασυ# νδεση	με	ΑΑΔΕ	και	να	διαχειριστει#	τις	συναλλαγε#ς	του	απο# 	τα	δια# φορα	τραπεζικα# 	
συστη# ματα.		
Ει#ναι	κυριολεκτικα# 	"YOUR	BUSINESS	PLAYGROUND"!»
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