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كن الفائز بجائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة ا�غذية

جائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة ا�غذية 
سيحتفل معرض فوديكس السعودية بجائزة التميز في صناعة ا�غذية والتي تعد الجائزة الوحيدة في المملكة العربية السعودية لتكريم أفضل 

االبتكارات الغذائية من حيث جودة المنتج وطريقة عرضه. سوف يتواجد مجموعة من الخبراء ورواد الصناعة من بين لجنة التحكيم الختيار الفائزين 

وإعالنهم في حفل خاص يعقد خالل المعرض

لما عليك المشاركة بالجائزة ؟
•   في حال تم أختيار منتجك ضمن أفضل المنتجات المشاركة، سيتم تسليط الضوء على المنتج الخاص بك بين الزوار من المتخصصين والرواد في      

       صناعة ا�غذية
•   سيتم تخصيص مكان لمنتجك داخل الجناح المخصص للجائزة في المعرض

•   في حال تم اختيار منتجك من بين أفضل ٩ منتجات، سيتم عرض منتجك باعتباره أحد المنتجات التسعة الفائزة بالجائزة في مكان مميز داخل   
       جناح جائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة ا�غذية

•   االستفادة من التغطية ا´عالمية الخاصة بالجائزة قبل وأثناء المعرض

فئات المنتجات المتميزة
يجب أن تكون المنتجات المشاركة في الجائزة من أحد الفئات التالية

منتجات ا لبانالمشروبات الساخنةالمشروبات الباردة

المخبوزات  والحلوياتمنتجات  التوابل والصلصاتاللحوم الحمراء والدجاج 

ا غذية الصحيةا غذية العضويةا طعمة المجمدة والباردة
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معايير اختيار المنتج
•   أن يحتوي المنتج على مميزات إبداعية

•   يجب أن يكون المنتج المشارك قد تم إصداره في عام  ٢٠١٧ و ما يليه

المواد المطلوبة للتقديم

•   تعبئة إستمارة التسجيل 

•   إرسال وصف المنتج / الصور / الفيديو / ا´عالنات الخاصة بالمنتج بواسطة ملف                           

•   إرسال شهادة المنشأ وشهادة العالمة التجارية

•   الرجاء إرسال صورة من إستمارة التسجيل و باقي المتطلبات إلى ا´يميل التالي

•   يجب عليك تقديم ٧ عينات من المنتج الذي تشارك به في الجائزة من أجل عملية التقييم
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كيف تتم عملية ا´ختياروالتقييم؟

١)   يجب على جميع المشاركين التقدم بطلب قبل الموعد النهائي وتسجيل منتجاتهم وتقديم جميع المتطلبات. يجب دفع رسوم المشاركة   
عند التسجيل (المشاركة مجانية للعارضين في معرض فوديكس)

٢)   يجب على كل  مشارك تقديم ٧ عينات من المنتج بتاريخ ٩ أو ١٠ نوفمبر ٢٠١٩  ( على المشارك توصيل المنتجات لمقر المعرض والتواجد من أجل 
التعريف عن المنتج لدى لجنة التحكيم)

٣)   ستقوم لجنة التحكيم بتقييم المنتجات بتاريخ ٩و ١٠ نوفمبر ٢٠١٩ داخل مقر المعرض ( بمركز جدة للمنتديات والفعاليات)

٤)   في حال تم اختيار منتجك ضمن أفضل المنتجات المشاركة، سيتم عرضها داخل جناح الجائزة و سيتم إبالغك بذلك

٥)   في حال تم اختيار منتجك ضمن أفضل ٩ منتجات مشاركة، سيتم عرض المنتج ضمن المنتجات الفائزة بالجائزة داخل جناج جائزة فوديكس 
السعودبة للتميز في صناعة ا�غذية

٦)   سوف يتم ا´عالن وتسليم الجوائز للفائزين التسعة وكذلك المرشحين  يوم الثالثاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩  بمركز جدة للمنتديات والفعاليات 

www.foodexsaudi.com ( ٧)   سيتم عرض المنتجات المشاركة لجميع المرشحين للجائزة على موقع المعرض االلكتروني

الموعد النهائي للتسجيل ١ نوفمبر ٢٠١٩
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معايير التقييم

لجنة تحكيم جائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة 

النقاط من ١ إلى ٥

مجموع النقاط = ٣٥

مالحظة: سيتم قريبÇ ا´عالن عن قائمة أعضاء لجنة التحكيم النهائية والمكونة من ٦ أعضاء  

االبتكار / مواكبة العصر

التعبئة وطريقة العرض 

االنسجام والتناسق 

النكهة والطعم

الملمس والقوام

الجانب البيئي - معدات ومواد التعبئة والتغليف 

االستدامة                                                                                                                                   

رئيس لجنة التحكيم
 شيف/ توماس أ.غاغلر

رئيس جمعية الطهاة الدولية

عضو لجنة التحكيم                                                 القطاع ونشاط العمل                                            المنصب الوظيفي

شيف أوي ميشيل                                                                  قطاع ا�غذية                                                                            رئيس رابطة الطهاة ا´ماراتيين

د. عادل مخدوم                                                                     قطاع الصحة                                                                            بروفيسور اكاديمي
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تشمل الباقة المميزات التالية
•   ا´عالن عن المنتج على الموقع ا´لكتروني للمعرض ومجلة المعرض التي توزع على كافة الزوار   يشمل ذلك: ذكراسم المنتج واسم العالمة 

التجارية وصورة المنتج والوصف ومكان وتاريخ إصدار المنتج
•   سوف يتم عرض منتجك في النشرة ا´خبارية للمعرض ويتم إرسالهما إلى قاعدة بيانات المعرض

إذا تم اختيار منتجك بواسطة لجنة التحكيم ليكون من بين  المنتجات المرشحة
•   سوف يتم عرض منتجك حصرًيا في جناح جائزة فوديكس للتميز في صناعة ا�غذية داخل المعرضداخل المعرض

•   سوف تحصل على ميدالية و شهادة تقدير من لجنة التحكيم ويتم تسليمها من قبل المفتتح الرسمي للجائزة  (يتم تغطية فعاليات الجائزة 
إعالميÇ داخل المعرض)

إذا تم اختيار منتجك ضمن المنتجات الفائزة بالجائزة ( أفضل ٩ منتجات):
•   سيتم عرض منتجك بشكل مميز داخل جناج الجائزة 

•   سيتم ذكر منتجك ضمن التغطية الصحفية ضمن الفائزين بالجائزة ( ستكون هناك تغطية إعالمية للجائزة الدولية ا�ولى من نوعها في 
المملكة التي تختص بمجال التميز في صناعة ا�غذية)

•   سوف تحصل على درع الجائزة من لجنة التحكيم ويتم تسليمها من قبل المفتتح الرسمي للجائزة

 تكلفة الباقة
 للشركات غير المشاركة في المعرض 

٣٠٠٠ ريال/ ٨٠٠ دوالر أمريكي
(مجانَا لجميع العارضين المشاركين بمعرض فوديكس السعودية)

إذا لم يتم اختيارمنتجك بين المرشحين للجائزة فسوف تسترد كامل
 قيمة المشاركة ٣٠٠٠ ريال/ ٨٠٠ دوالر أمريكي

سوف يتم ا´عالن عن الفائزين بجائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة ا�غذية يوم الثالثاء الموافق ١٢   نوفمبر ٢٠١٩ خالل حفل توزيع 
الجوائز بمعرض فوديكس السعودية ٢٠١٩, سيحصل الفائزون التسعة على درع الجائزة وتغطية إعالمية وسيحصل المرشحون على 

ميدالية وشهادة تقديرية

باقة ومميزات المشاركة

شارك بجائزة فوديكس السعودية للتميز في صناعة ا�غذية

حفل توزيع الجوائز

maria.baptista@reedsunaidiexpo.comتواصل معنا، لتسجل منتجك
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