Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2021
Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Θέμα: Cyprus Supply Chain & Operations Awards 2021
Κυρία/ε,
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα πρώτα Supply Chain & Operations Awards τα
οποία διοργανώνονται υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ και του ECR Cyprus με σκοπό την ανάδειξη
και επιβράβευση των καλών πρακτικών, των καινοτόμων πρωτοβουλιών και έργων στον
τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Επιχειρησιακών Λειτουργιών την τελευταία
διετία.
Στόχος των βραβείων είναι να:
•
•
•
•
•

Αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακά έργα στον κλάδο
Αναγνωρίσουν την καινοτομία και την αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
Προβάλουν τους νικητές των βραβείων και να αξιοποιήσουν ως εξαιρετικά παραδείγματα
τις προσπάθειες και τα έργα των νικητών
Γνωστοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, λύσεις και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δημιουργούν προστιθέμενη αξία προς τον
πελάτη
Επιβραβεύσουν τους επαγγελματίες που ξεχώρισαν με τις εξαιρετικές επιδόσεις τους
στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους και να ενημερωθούν για
τους όρους συμμετοχής ακολουθώντας το σύνδεσμο www.supplychainawards.cy. Η
τελευταία ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 3
Δεκεμβρίου 2021. Παρακαλώ αγνοήστε την ημερομηνία που αναγράφεται στο
συνημμένο έντυπο.
Επισυνάπτεται ενημερωτικό έντυπο με περισσότερες πληροφορίες.
Με εκτίμηση,
Μιχάλης Κούλλουρος,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος,
για Γενικό Γραμματέα.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

Υπό την Αιγίδα

Τα Supply Chain & Operations Awards 2021, για πρώτη φορά στην Κύπρο,
πρόκειται να αναδείξουν και επιβραβεύσουν καλές πρακτικές, καινοτόμες
πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των
Επιχειρησιακών Λειτουργιών την τελευταία διετία.
Στόχος των βραβείων είναι να:
■ Αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές και πρωτοποριακά έργα στον κλάδο
■Α
 ναγνωρίσουν την καινοτομία και την αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
και τις Επιχειρησιακές Λετουργίες
■Π
 ροβάλουν τους νικητές των βραβείων και να αξιοποιήσουν ως εξαιρετικά
παραδείγματα τις προσπάθειες και τα έργα των νικητών
■Γ
 νωστοποιήσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, λύσεις και τεχνολογίες που συμβάλλουν
στην βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δημιουργούν προστιθέμενη αξία
προς τον πελάτη
■Ε
 πιβραβεύσουν τους επαγγελματίες που ξεχώρισαν με τις εξαιρετικές επιδόσεις
τους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
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Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες, τους όρους συμμετοχής
και δηλώστε online τις υποψηφιότητές σας στο:
■ www.supplychainawards.cy
Χορηγός Τεχνολογίας

Οπτικοακουστική Υποστήριξη
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ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ & ΒΡΑΒΕΊΑ

Τα βραβεία χωρίζονται σε τρεις ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν
διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα ανά επιχειρηματικό κλάδο, που αφορούν στην ολοκληρωμένη στρατηγική, τη συνολική ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των
επιμέρους τομέων Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Αγορές, Παραγωγή, Αποθήκευση,
Διανομή, Customer service). Υποψηφιότητες μπορούν
να υποβάλλουν εταιρείες και φορείς που ανήκουν στους
παρακάτω κλάδους:
1.1 Γενικό Λιανεμπόριο
1.1.1 FMCG
1.1.2 Επίπλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού
1.1.3 Ηλεκτρολογικού / Ηλεκτρονικού εξοπλισμού
1.1.4 Άλλα
1.2 E-Commerce B2C και Β2Β
1.3 Μικρή Λιανική/Παραδοσιακή Λιανική /
Convenience Stores
1.4 Εθνικοί Αντιπρόσωποι:
1.4.1 Τροφίμων
1.4.2 λοιπών FMCG καταναλωτικών προϊόντων
1.4.3 ειδών ένδυσης ή υπόδησης
1.4.4 φαρμακευτικών προϊόντων
1.4.5 Άλλα
1.5 Παραγωγή:
1.5.1 Τροφίμων
1.5.2 λοιπών FMCG καταναλωτικών προϊόντων
1.5.3 φαρμακευτικών προϊόντων
1.5.4 Άλλα
1.6 Μεταποίηση:
1.6.1 Τροφίμων
1.6.2 λοιπών FMCG καταναλωτικών προϊόντων
1.6.3 επίπλων, ειδών οικιακού εξοπλισμού
1.6.4 ειδών αυτοκινήτου
1.6.5 Άλλα

1.7 Τοπικοί Αντιπρόσωποι /Μεταπωλητές
1.7.1 Λευκωσία
1.7.2 Λάρνακα
1.7.3 Αμμόχωστος
1.7.4 Λεμεσός
1.7.5 Πάφος
1.8 HO.RE.CA. - Εστίαση & Φιλοξενία
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Βραβεύονται επιχειρήσεις - χρήστες υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (βιομηχανία, οργανωμένο λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο κ.ά.) και πάροχοι σχετικών λύσεων
και υπηρεσιών, που μέσω καινοτόμων και βέλτιστων
πρακτικών (εξορθολογισμό, μείωση κόστους, δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη), πέτυχαν
σημαντικά αποτελέσματα στους παρακάτω τομείς της
εφοδιαστικής τους αλυσίδας (ή του συνεργάτη τους) και
των logistics.
2.1 Βέλτιστες πρακτικές στις προμήθειες (Sourcing &
Procurement)
2.2 Demand Forecasting & Planning - SOP
2.3 Υποδομές κέντρου αποθήκευσης διανομής
2.4 Καινοτομία στην αποθήκευση
2.5 Καινοτομία στη μεταφορά - διανομή
2.6 Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στα logistics
2.7 Customer Service & Support
2.8 Μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα
2.9 Ολική ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα
2.10 Green Logistics & ΕΚΕ
2.11 Υποστήριξη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος με
την αξιοποίηση Logistics σε φυσικές καταστροφές
και ανωτέρα βία
2.12 Ψηφιοποίηση στην εφοδιαστική αλυσίδα
(Digitalization)
2.13 Ευφυείς μεταφορές
2.14 Συνεργατικές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα
2.15 Omni-Chanel εφοδιαστική
2.16 Υγιεινή και ασφάλεια στα Logistics
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2.17 Ασφάλιση στην εφοδιαστική αλυσίδα
2.18 Διαχείριση ρίσκου εφοδιαστικής αλυσίδας εν μέσω
covid-19
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Βραβεύονται επιχειρήσεις - πάροχοι εξοπλισμού, συστημάτων και υπηρεσιών logistics και μεταφορών, η χρήση
των οποίων οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας,
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της
μείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων
χρηστών / πελατών.
3.1 Εξοπλισμός και συστήματα αποθήκευσης
3.2 Λογισμικό και εξοπλισμός πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα
3.3 Τηλεματικές υπηρεσίες

3.4 3PL στα FMCG
3.5 3PL στην ψυκτική αλυσίδα
3.6 3PL στα ADR (Dangerous Goods)
3.7 3PL γενικού φορτίου
3.8 Freight Forwarders
3.9 Χερσαίες μεταφορές
3.10 Θαλάσσιες μεταφορές
3.11 Αεροπορικές μεταφορές
3.12 Ταχυμεταφορές
3.13 Logistics Εμπορευμάτων Υψηλής Αξίας
3.14 Επαγγελματικά οχήματα
3.15 Ερευνητικά έργα στην εφοδιαστική αλυσίδα
3.16 Μορφωτικά προγράμματα Logistics από ακαδημαϊκά ιδρύματα

SPECIAL AWARDS
SUPPLY CHAIN COMPANY OF THE YEAR
(αφορά εταιρεία με Ιn-house logistics)
Ο τίτλος απονέμεται στην εταιρεία που συγκέντρωσε τους
περισσότερους πόντους* όπως αυτοί θα προκύψουν από το
σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει από τις υποψηφιότητές
της στις ενότητες A και B.
3PL COMPANY OF THE YEAR
Ο τίτλος απονέμεται στην εταιρεία που συγκέντρωσε τους
περισσότερους πόντους* όπως αυτοί θα προκύψουν από το
σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει από τις υποψηφιότητές
της στις ενότητες Β και Γ.
SUPPLY CHAIN PROVIDER OF THE YEAR (αφορά εταιρείες
υπηρεσιών, IT κ.λπ.)
Ο τίτλος απονέμεται στην εταιρεία που συγκέντρωσε τους
περισσότερους πόντους* όπως αυτοί θα προκύψουν από το
σύνολο των βραβείων που θα κερδίσει από τις υποψηφιότητές
της στις ενότητες Β και Γ.
Συμμετοχές:
Δημήτρης Σοφοκλέους, Τ: +357 99148648,
E: demetris@boussias.cy

*Κάθε βραβείο λαμβάνει τους εξής πόντους: το Platinum βραβείο 10 πόντους, το Gold βραβείο 7 πόντους, το Silver βραβείο
3 πόντους και το Bronze βραβείο 1 πόντο.

WINNER’S KIT

Οι νικητές λαμβάνουν:
i. Τ
 ο λογότυπο των βραβείων της φετινής διοργάνωσης
με τη συγκεκριμένη βράβευση στην κατηγορία της.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καμπάνιες
δημοσιότητας, στο web site, στα social media, στις
υπογραφές email, πάνω στις συσκευασίες προϊόντων,
brochures και οπουδήποτε αλλού εκτιμάται ότι θα
προσδώσει τη δημοσιότητα που απαιτείται.
ii. Αγαλματίδιο (trophy) για κάθε βραβείο.
iii. Branded Custom Videos προς αξιοποίηση της
διάκρισης στα δικά τους social media
iv. Αναφορά όλων των βραβεύσεων στον τελικό πίνακα
νικητών στο web site της διοργάνωσης.
v. Δημοσιότητα μέσω Δελτίων Τύπου, που
αποστέλλεται σε χορηγούς επικοινωνίας και
θεσμικούς φορείς, με παραπομπή στον τελικό πίνακα
νικητών.
vi. Π
 ροβολή στα social media της ΒOUSSIAS Cyprus &
της iMinder με posts που παραπέμπουν στον τελικό
πίνακα νικητών.
vii. Εκπρόσωποι των κορυφαίων βραβείων έχουν το
δικαίωμα να συμμετάσχουν με δήλωση στο βίντεο
των βραβείων.
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
1. Υ
 ποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν επιχειρήσεις που
εδρεύουν στην Κύπρο και που πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν
για την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη
δημιουργικότητα, τις καινοτομίες, τα αποτελέσματα των
πρωτοβουλιών τους και τα «μαθήματα» (takeaways) που
μπορούν να προσφέρουν σε άλλες επιχειρήσεις και συναδέλφους τους.
2. Τ
 α προγράμματα και οι ενέργειες που θα υποβληθούν, θα
πρέπει να αφορούν τη χρονική περίοδο από 01/01/2019
έως και την ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού.
3. Ο
 ι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμούν, σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής
σε κάθε Ενότητα και Κατηγορία υποψηφιοτήτων. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια
Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει
την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει
στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε
υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή
και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα
της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
4. Ο
 ι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν,
καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των
στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τις
Διοργανώτριες εταιρείες εταιρεία, οι συμμετέχοντες και
οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο
στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της
αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των
βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.
7. Η BOUSSIAS Cyprus και η iMinder, ως Διοργανώτριες Εταιρείες, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε
περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
8. Ο
 ι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα, μετά
την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να
ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.
9. Ο
 ι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα

οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής
των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
10. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που
έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής
της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές
συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
11. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να
αναβάλει ή να ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε
φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα ενημερώσει σχετικά
τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα
βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι
των Διοργανωτριών Εταιρειών απορρέουσα από τις ως
άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους
στα βραβεία.
12. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους
παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις
της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.
Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης
τους.
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕΊΑ
13. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους και
έμπειρους επαγγελματίες.
14. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες προβαίνει σε διαχωρισμό των
κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό
όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής
δεν ενημερώνεται ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια
ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της
Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.
15. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που
συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
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• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία
(π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο στο οποίο συμμετείχε
η εταιρεία στην οποία εργάζεται το μέλος της Κριτική
Επιτροπής.
• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο
κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην
online πλατφόρμα αξιολόγησης.
16. Κ
 άθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).
17. Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής: (βαθμός σε
κριτήριο Α Χ 40%) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ 60%) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι
ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η
βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.
18. Α
 φού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης
και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών
που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες
για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής
Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων
και της διαδικασίας.
19. Α
 πό τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (Gold, Silver, Bronze).
20. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία
σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες
μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία
σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν
συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε
συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου
της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε
συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και
μεγαλύτερο του 90.
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω
κριτήρια αξιολόγησης:
Κριτήριο Α: Πληρότητα / Ποιότητα του Κειμένου, Καινοτομία
/ Πρωτοτυπία του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (40% βαρύτητα)
Κριτήριο Β: Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου ή της
Πρωτοβουλίας & Αποτελέσματα / Οφέλη του Έργου ή της
Πρωτοβουλίας (60% βαρύτητα)
ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρο-

νικά στο site www.supplychainawards.cy και για να θεωρηθεί
έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι: Παρασκευή 12
Νοεμβρίου 2021
1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
2. Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας
υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: demetris@boussias.cy Επισημαίνεται ότι
το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την
εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.
Ζητούμενα για την Υποβολή της Υποψηφιότητας
1. Τ
 ίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας
Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο
βραβείο.
Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους.
Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με
την περιγραφή της κατηγορίας.
2. Συμμετέχουσα εταιρεία
Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας,
όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.
Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα
μπορεί να είναι περισσότερες από μία.
3. Περιγραφή, Πληροφορίες και Τεχνικά Στοιχεία του έργου
ή της πρωτοβουλίας (έως 1000 λέξεις)
Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που
υποβάλετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παραθέτοντας όσο
το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο
συγκεκριμένα αναφέρετε:
• Τη διαφοροποίησή της σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις
της Κύπρου ή και του εξωτερικού.
• Τα οφέλη που προέκυψαν (κυρίως ποσοτικά).
• Τρόπος και πληρότητα χρήσης / αξιοποίησης.
• Μέθοδοι Υλοποίησης και πλάνα επέκτασης.
Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.supplychainawards.cy).
4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά
στοιχεία;
Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της
υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα
οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι
εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, οι Διοργανώτριες
Εταιρείες δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα
τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση
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και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η
οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη
φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά
κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα
εταιρεία/ ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.
5. Media-Ready Synopsis (έως 200 λέξεις)
Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς
σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας,
ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των βραβείων, σε δελτία τύπου σε
έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα.
Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη
και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα,
εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή
δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Κόστος υποψηφιότητας: €300 + 19% Φ.Π.Α.
Από 3 υποψηφιότητες και πάνω:
€250 η κάθε υποψηφιότητα + 19% Φ.Π.Α.
Από 6 υποψηφιότητες και πάνω:
€210 η κάθε υποψηφιότητα + 19% Φ.Π.Α.
Από 10 υποψηφιότητες και πάνω:
€195 η κάθε υποψηφιότητα + 19% Φ.Π.Α.
Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων, εάν αυτή
πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο.
Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του
αριθμού των υποψηφιοτήτων

6. Links (προαιρετικά)
Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.
7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή
gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)
Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το
έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε
να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
8. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι
5MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν
στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.
9. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia,
Loom ή Facebook Video)
Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας.
(https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.
com/12345678).
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, αποτελείται από
προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου και της αγοράς, από εμπειρογνώμονες και
διακεκριμένα στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Logistics
και των Μεταφορών.
1.

Αντρέας Αντρέου, Διευθυντής
Βιομηχανίας ΚΕΒΕ

13. Δημήτρης Κατοπόδης, Store
Manager LEROY MERLIN

24. Αντρέας Παναγή, Logistics Manager
C.A. PAPAELLINAS EMPORIKI LTD

2.

Νεόφυτος Αυξεντίου, General
Manager KEDIFAP LTD

14. Πέτρος Κερκίδης, Logistics Manager
N. EPIPHANIOU

25. Μιχάλης Παναγίδης, General
Manager SKLAVENITIS

3.

Πανίκος Βασιλείου, General Manager
CPO

15. Σπύρος Κονδύλης, General Manager
LIDL CYPRUS

26. Παύλος Παραδισιώτης, CEO
PARADISIOTIS GROUP

4.

Μιχάλης Βραχίμης, COO REMEDICA
LTD

16. Κωστάκης Κουκουλλής, Operations &
Logistics ManagerCTC ARI

27. Στέφανος Στεφανή, General Manager
GENESIS LOGISTICS LTD

5.

Μαρία Γερμανού, Senior Manager
Group Sales Development CA
PAPAELLINAS

17. Λευτέρης Κυρκούδης, Purchasing &
Logistics Manager A PSALTIS & SONS
LTD

28. Γιώργος Τζιοβάννη, General Manager
SUPERHOME CENTER

6.

Γιώργος Γεωργίου, Fleet & Logistics
Manager CHARALAMBIDES CHRISTIS
LTD

18. Στέφανος Κωνσταντίνου, Managing
Director MEFAL PUBLIC LTD

7.

Κούλης Δαμαλάς, Director of
Domestic Transport CHRISTOUDIAS
LOGISTICS

8.

Μάριος Δημητριάδης, CFO MITSIDES
PUBLIC COMPANY LTD

9.

Έλενα Δημητρίου, Supply Chain &
Operations Manager FROU FROU

19. Μαρίνα Κωνσταντίνου, Head of
Office Administration and Secretarial
Studies, Logistics and Business
Management Programmes KES
COLLEGE
20. Γιώργος Λοϊζίδης, General Manager/
President of the Board iMinder/
KYFEAS ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10. Λούκας Ζουρίδης, General Manager
MAS SUPERMARKETS

21. Στέλιος Λοϊζίδης, Warehousing
and Distribution Manager PHOTOS
PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD

11. Αντρέας Θεοφάνους, General
Manager BLUE PHARMACIES PUBLIC
LTD

22. Ράνια Μακατουνάκη, Δ.Σ. ΚΥΦΕΑ
ΚΥΦΕΑΣ

12. Βασίλης Καρακουλάκης, Chairman
FDL Group

23. Ματθαίος Ξενάκης, Logistics
Manager Α. MINTIKKIS FARM LTD

29. Γιώργος Τσακιστός, General Manager
LAIKO COSMOS TRADING LTD
30. Ιφιγένεια Φιερού, Logistics Manager
ARGOSY TRADING LTD
31. Χρίστος Φωτιάδης, Διευθυντής
Υπηρεσίας Βιομηχανίας και
Τεχνολογίας Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας
32. Μικέλλης Χρήστου, Πρόεδρος
ECR CYPRUS, CEODIPLOMAT
DISTRIBUTORS CYPRUS LTD, ECR
CYPRUS
33. Κλείτος Χριστοδούλου, Assistant
Professor at the Department of Digital
Innovation / Research Manager at the
Institute For the Future (IFF), University
of Nicosia, UNIVERSITY OF NICOSIA
34. Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος, COO
KAZOULIS GLOBAL LOGISTICS LTD
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