Invitation til

I forbindelse med Foodexpo 2018 i Herning sættes fokus på nye økologiske produkter på fødevarescenen, med afviklingen af Økologisk Guld 2018. Økologisk Guld har tidligere været afholdt
med stor succes, og vi er nu klar til igen at sætte scenen for alle de nye, spændende produkter,
der er kommet på markedet. Tilmeld dine mest innovative produkter til Økologisk Guld!
DU KAN TILMELDE DIT PRODUKT INDEN FOR DETAIL ELLER FOODSERVICE I FØLGENDE KATEGORIER:

DETAIL
• Mejeri (inkl. ost, æg og is)
• Drikkevarer
• Kolonial
• Kød og pålæg

FOODSERVICE
• Mejeri (inkl. ost, æg og is)
• Drikkevarer
• Kolonial
• Kød og pålæg

DU KAN TILMELDE OP TIL FEM PRODUKTER.

REGLERNE ER ENKLE:
Det professionelle dommerpanel bedømmer efter følgende kriterier:
DETAIL
• Innovationsgrad
• Værdi for pengene
• Smag
• Emballage

FOODSERVICE
• Innovationsgrad
• Værdi for pengene
• Smag
• Produkthistorie

HVEM KAN VÆRE MED?
Virksomheder, som producerer, markedsfører og sælger økologiske fødevarer, kan deltage.
Importerede varer kan meldes til, hvis der er sket en innovativ tilvirkning på dansk grund. Det
samme gælder private labels, som er økologicertificerede.

DIT PRODUKT SKAL VÆRE
Økologisk: Være økologicertificeret
Nyt: Det skal være introduceret efter sidste Foodexpo, dvs. efter d. 1. april 2016.
På markedet: Tilgængelige når konkurrencen afholdes.

SÅDAN KOMMER DET TIL AT FOREGÅ
9. februar: Sidste frist for tilmelding af produkter til Økologisk Guld
17. marts: Udstillere opstiller produkt-dummies / emballager på Ø-podiet i hal J3
18. marts: Publikum stemmer på deres favorit. Det sker i hal J3
19. marts: Formiddag: Dommerpanelet nominerer tre produkter i hver kategori
Eftermiddag: Dommerne voterer
Aften:
Prisoverrækkelse i forbindelse med Økologisk Brancheaften
		
Køb dine billetter her: økoexpo.dk/oekologisk-brancheaften
Umiddelbart efter kåringen offentliggøres vinderen af Økologisk Guld til pressen
TILMELDING
Du tilmeder dit produkt på: bit.ly/økologiskguld2018
Der er et deltagergebyr på 500 kr. pr. produkt. Tilmeldingen er bindende.
Der er et begrænset antal pladser i konkurrencen, som uddeles efter først til mølle-princippet.

Tilmelding skal ske senest den 9. februar 2018
SPØRGSMÅL
Vedr. Økologisk Guld: Birgitte Jørgensen på bij@okologi.dk eller 2434 9049
Vedr. Foodexpo: Malene Jensen på mje@okologi.dk eller 4063 3515

Vi glæder os til at se dig og dine produkter til Økologisk Guld 2018
Vi forbeholder os retten til at tilpasse kategorierne
i forhold til antallet af tilmeldte produkter.

