2O19
Παγκόσμιος Οδηγός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου
Αξιότιμε ελαιοπαραγωγέ,
FLOS OLEI 2019 - ο Παγκόσμιος Οδηγός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου είναι μία πρωτοβουλία των
Marco Oreggia και Laura Marinelli. Πρόκειται για έναν Διεθνή Διαγωνισμό που φιλοξενεί τους καλύτερους
στον κόσμο παραγωγούς ελαιολάδου και ταυτόχρονα ένας κατάλογος που στοχεύει στην περιγραφή, την
διάδοση και την προώθηση όσων εταιριών ξεχωρίσουν σε αυτή την επιλογή. Ο διαγωνισμός προβλέπει μία
αυστηρή αξιολόγηση των ελαιολάδων από πάνελ ειδικών γευσιγνωστών μας καθώς και τη σύνταξη ενός
οργανοληπτικού προφίλ το οποίο θα γνωστοποιηθεί στους παραγωγούς. Υπογραμμίζουμε όμως ότι μόνο τα
ελαιόλαδα που ξεχωρίζουν ποιοτικά θα παρουσιαστούν στην δημοσίευση. Ο οδηγός συντάσσεται σε δύο
γλώσσες (ιταλικά και αγγλικά) και βασίζεται σε έναν εθνικό διαχωρισμό (και διαχωρισμό ανά περιφέρεια όσον
αφορά την Ισπανία και την Ιταλία), του παγκόσμιου ελαιουργικού τομέα. Περιέχει ιστορικές και πολιτισμικές
πληροφορίες, στοιχεία παραγωγής, ποικιλίες και ζώνες προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ). Σε κάθε
εταιρία αφιερώνεται μία περιγραφή με στοιχεία σχετικά με τη γεύση του ελαιολάδου και με προτάσεις
γαστρονομικών συνδυασμών. Ο οδηγός εκδίδεται επίσης και ως εφαρμογή iPhone-iPad και SmartphoneTablet. σε 5 εκδοχές (Υφήλιος, Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, Καλύτερα Ελαιόλαδα). Για τη συμμετοχή στον διεθνή
διαγωνισμό απαιτείται η δήλωση συμμετοχής. Εφόσον επιθυμείτε να συμπεριλάβουμε την εταιρία σας στον
διαγωνισμό, σας ενημερώνουμε ότι είναι αναγκαίο να μας στείλετε:

A. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ EMAIL
 3 (τρία) δείγματα των 0,25 ή 0,5 ή 0,75 λίτρων για κάθε είδος εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που
επιθυμείτε να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Επιτρέπονται και άλλα μεγέθη, 0,2 λίτρο κατ’ ελάχιστο.
 Δεν γίνονται δεκτά δείγματα χωρίς εμπορική ετικέτα.
 Το ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο με κεφαλαία γράμματα σε κάθε σελίδα του και
οπωσδήποτε στα σημεία που είναι χρωματιστά.
 Τη χημική ανάλυση των ελαιολάδων που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό (τουλάχιστον οξύτητα και
υπεροξείδια) και το πιστοποιητικό αν πρόκειται για προϊόν βιολογικής ή βιοδυναμικής γεωργίας.
 Το φυλλάδιο της εταιρίας σας (εάν υπάρχει) ή και ενημερωτικό υλικό.

ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
MARCO OREGGIA, VIA POSITANO, 100 - LOCALITA’ SPREGAMORE - 00134 ROMA (ΙΤΑΛΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:
ΑΠΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2018 (ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ)
ΑΠΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 (ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΕΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΟΝΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕE)
 ΜΗΝ ΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ στα έγγραφα αποστολής ή στο εξωτερικό του δέματος καμία από τις φράσεις:
«Concorso Internazionale Flos Olei», «E.V.O. srl», «Tax Number 10559841001».
 ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ως εμπορική αξία 1,00€ για κάθε φιάλη. ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ το πακέτο ως «express/κατεπείγον»
 Φράση που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ στο εξωτερικό του δέματος ως έχει στα ιταλικά: «Dichiariamo che i
prodotti indicati hanno tutti i requisiti che li rendono idonei al consumo umano, non hanno proprietà né contengono
precursori di sostanze stupefacenti, tossiche o velenose; non sono regolamentati da altre normative specifiche e il
fornitore è stato scelto secondo requisiti di qualità. La merce è destinata a USO PERSONALE, non sarà messa in
commercio né somministrata a persone o animali ed eventuali residui saranno smaltiti secondo le normative vigenti».
 Για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων παρακράτησης στο Τελωνείο δεμάτων που στέλνονται από χώρες εκτός
ΕΕ σας συνιστούμε να αποφύγετε την αποστολή με DHL και να προτιμήσετε τους μεταφορείς ΤΝΤ ή UPS.

 Τα έξοδα αποστολής μέχρι τον τελικό προορισμό, συμπεριλαμβανομένων πιθανών τελωνιακών και
αγορανομικών επιβαρύνσεων (Delivered Duty Paid e Fee Domicile) βαραίνουν αποκλειστικά τις
συμμετέχουσες εταιρίες. Σε περίπτωση που το δέμα δεσμευτεί στο Τελωνείο, εμείς δεν αναλαμβάνουμε να
καταβάλουμε τυχόν δασμούς και δεν θα μπορέσουμε να το παραλάβουμε.

B. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΣΩ EMAIL ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARCO.OREGGIA@GMAIL.COM
 Η μακέτα ετικέτας σε αρχείο .pdf, .jpg, ή .tif και σε υψηλή ανάλυση (ελάχιστο 300 dpi) για κάθε ελαιόλαδο
που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

Τα δείγματα ελαιολάδων και όλα τα σχετικά έγγραφα που προαναφέρθηκαν είναι απαραίτητα για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό Flos Olei. Οι συμμετέχουσες εταιρείες ευθύνονται για την ορθότητα των στοιχείων του
ερωτηματολογίου και των χημικών αναλύσεων που συνοδεύουν τα δείγματα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.

Καρτέλα Εταιρείας
Σημείωση: Παρακαλούμε γράψτε τα στοιχεία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Τα πεδία με πράσινο χρώμα
είναι υποχρεωτικά καθώς ενδέχεται να δημοσιευθούν στον οδηγό. Σε περίπτωση συνεταιρισμών ή ενώσεων παραγωγών,
προσθέστε τα στοιχεία (επιφάνεια, αριθμό δέντρων, υψόμετρο και παραγωγή) για το σύνολο των μελών. Τα στοιχεία
αναφορικά με εκτάρια, δέντρα και παραγωγή (ελιές και λάδι) αφορούν το σύνολο των εκμεταλλεύσεων και όχι μόνο των
ελαιώνων από τους οποίους προέρχονται τα ελαιόλαδα που στέλνετε στον διαγωνισμό.

Διακριτικός τίτλος εταιρείας (για δημοσίευση στον οδηγό):
Επωνυμία εταιρείας (για το τιμολόγιο):
Έτος ίδρυσης της εταιρείας:
Αριθμός συνεταίρων (για συνεταιρισμούς):
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη/των:
Όνομα/Επώνυμο ιδρυτή:
Διεύθυνση εταιρίας (όχι έδρα του γραφείου):

ελαιοτριβείο

Χώρα:
Δημοτικό Διαμέρισμα:
Οδός:

ελαιώνας

showroom

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

Τ.Κ.:
Νομός:
Κωδικός χώρας: +
Κωδικός πόλης: +
Τηλ. 1:
Κωδικός χώρας: +
Κωδικός πόλης: +
Τηλ. 2:
Φαξ:
Ναι Όχι - Κωδικός χώρας: +
Κωδικός πόλης: +
Φαξ:
Κωδικός χώρας: +
Κινητό (δεν δημοσιεύεται στον κατάλογο):
Εmail 1 (δημοσιεύεται στον οδηγό):
Web:
Email 2:
Email 3:
Γεωγραφικές συντεταγμένες (π.χ. 43,74256112) δορυφορικής αναζήτησης του ελαιώνα ή του ελαιοτριβείου
Πλάτος:
Μήκος:
Εκμεταλλεύσεις της εταιρείας:
Διαθέτω ελαιόδεντρα ιδιοκτησίας μου
Διαθέτω ιδιόκτητο ελαιοτριβείο
Διαθέτω ιδιόκτητο τυποποιητήριο

Aγοράζω ελαιόκαρπο
Συνθλίβω για τρίτους
Εμφιαλώνω για τρίτους

Οικολογία:
Οικολογικό κτίριο
Χρησιμοποιώ τα υπολείμματα παραγωγής
Άλλα:

Αγοράζω ελαιόλαδο

Χρήση ανανεώσιμης ενέργειας
Διαχωρίζω τα απορρίμματα

Έλεγχος εκπομπών CO2
Χρήση ελαφρού γυαλιού

1 - Επιφάνεια ιδιόκτητων ελαιώνων:

ha*

2 - Επιφάνεια ενοικιασμένων ελαιώνων:

ha*

3 - Συνολ. επιφάνεια ελαιώνων (1+2):

ha*

4 - Συνολ. επιφ. γεωργ. εκμεταλλεύσεων:

ha*

Αριθμός ελαιόδεντρων:

Υψόμετρο ελαιώνων:

Τρόπος φύτευσης:
Μεικτός (ελιές + άλλη καλλιέργεια)
Εξειδικευμένος (μόνο ελιές)
Μεικτός και εξειδικευμένος

Τρόπος συγκομιδής:
Συλλογή με το χέρι
Μηχανικά
Συλλογή με ράβδισμα

m

Τρόπος ελαιοποίησης:
Παραδοσιακός με πρέσα
Sinolea
Φυγοκεντρικός 2 φάσεων 2½ φάσεων
Φυγοκεντρικός μικτός (μύλος)

3 φάσεων

Σύστημα ανάπτυξης (τρόπος κλαδέματος):
Δενδρύλλιο
Δενδρύλλιο έρπον
Θάμνος
Κωνικός θάμνος
Κωνικός αντίστροφος

Ελεύθερο σχήμα
Ύψιλον
Μονοκωνικό
Ομπρέλα
Ομπρέλα γερμένη

Ελεύθερος φοίνικας
Μικρός φοίνικας
Πυραμίδα
Πολυκωνικό
Roventina

Βάζο
Βάζο ανοιχτό
Βάζο Μπάρι
Βάζο χαμηλό
Βάζο θαμνοειδές

Βάζο σφαιρικό
Βάζο ελεύθερο
Βάζο πολυκωνικό
Βάζο Απουλίας
Βάζο ίσιο

Άλλα:
Ποικιλίες (συμπληρώστε ολογράφως τα ονόματα των ποικιλιών):

τόνοι

Ιδιόκτητος ελαιόκαρπος για παραγωγή ελαιολάδου:
Aγορασμένoς ελαιόκαρπος:

τόνοι

Συνολική παραγωγή ελαιολάδου:
Δέχεστε επισκέπτες:

Ναι -

Ποιες γλώσσες μιλάτε:
Iταλικά
Aγγλικά
Άλλη (ποια;):

Όχι

λίτρα
Με ραντεβού:
Γαλλικά

Ναι Ισπανικά

kg - Απόδοση σε λάδι (ποσοστό):

κιλά - Αγορασμένο ελαιόλαδο:
Όχι

κιλά

Απευθείας πώληση στους χώρους σας:
Γερμανικά

Πορτογαλικά

λίτρα

κιλά

Ναι Ελληνικά

*Σημείωση: ha = εκτάριο. 1 εκτάριο ισοδυναμεί με 10 στρέμματα. Παρακαλούμε σημειώστε εκτάρια και όχι στρέμματα!

Όχι

Καρτέλα των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων σας
Γράψτε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Οι σημειώσεις σε πράσινο χρώμα είναι υποχρεωτικές.

Δείγμα 1
Όνομα ε/π ελαιολάδου:
Ποσότητα παραγωγής:
Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. (συμπληρώστε μόνο εάν αναφέρεται στην ετικέτα):

εκατόλιτρα

λίτρα

Βιολογικό (πιστοποιημένο)
Σε μεταβατικό στάδιο
Βιοδυναμικής γεωργίας (πιστοποιημένο)
Αναλογία ποικιλιών ελιάς (συμπληρώστε ολογράφως το όνομα της ποικιλίας):
(……. %);
(……. %);
(……. %);

Κατηγορία φρουτώδους:

(……. %);
(……. %);

Ελαφρό φρουτώδες

Μέτριο φρουτώδες

(……. %);
(……. %).

Έντονο φρουτώδες

Τιμή λιανικής πώλησης (εισάγετε τουλάχιστον μία επιλογή):
ευρώ
ευρώ

0,250 λίτρο
0,750 λίτρο

|
|

ευρώ
ευρώ

0,500 λίτρο
……. λίτρο

Δείγμα 2
Όνομα ε/π ελαιολάδου:
Ποσότητα παραγωγής:
Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. (συμπληρώστε μόνο εάν αναφέρεται στην ετικέτα):

εκατόλιτρα

λίτρα

Βιολογικό (πιστοποιημένο)
Σε μεταβατικό στάδιο
Βιοδυναμικής γεωργίας (πιστοποιημένο)
Αναλογία ποικιλιών ελιάς (συμπληρώστε ολογράφως το όνομα της ποικιλίας):
(……. %);
(……. %);
(……. %);

Κατηγορία φρουτώδους:

(……. %);
(……. %);

Ελαφρό φρουτώδες

Μέτριο φρουτώδες

(……. %);
(……. %).

Έντονο φρουτώδες

Τιμή λιανικής πώλησης (εισάγετε τουλάχιστον μία επιλογή:
ευρώ
ευρώ

0,250 λίτρο
0,750 λίτρο

|
|

ευρώ
ευρώ

0,500 λίτρο
……. λίτρο

Δείγμα 3
Όνομα ε/π ελαιολάδου:
Ποσότητα παραγωγής:
Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. (συμπληρώστε μόνο εάν αναφέρεται στην ετικέτα):

εκατόλιτρα

λίτρα

Βιολογικό (πιστοποιημένο)
Σε μεταβατικό στάδιο
Βιοδυναμικής γεωργίας (πιστοποιημένο)
Αναλογία ποικιλιών ελιάς (συμπληρώστε ολογράφως το όνομα της ποικιλίας):
(……. %);
(……. %);
(……. %);

Κατηγορία φρουτώδους:

(……. %);
(……. %);

Ελαφρό φρουτώδες

Μέτριο φρουτώδες

(……. %);
(……. %).

Έντονο φρουτώδες

Τιμή λιανικής πώλησης (εισάγετε τουλάχιστον μία επιλογή:
ευρώ
ευρώ

0,250 λίτρο
0,750 λίτρο

|
|

ευρώ
ευρώ

0,500 λίτρο
……. λίτρο

Σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε ηλεκτρονικά τα στοιχεία που μας δίνετε στην τράπεζα δεδομένων του Καταλόγου Flos Olei – Παγκόσμιος
Οδηγός Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου τηρώντας πλήρως τις διατάξεις του ιταλικού Προεδρικού Διατάγματος 196/2003 (Κώδικας για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων) όπως αυτό αντικατέστησε τον Νόμο 675/1996 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα
στοιχεία σας δεν θα δημοσιευθούν ούτε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους παρά μόνο στο πλαίσιο των εκδόσεων της εταιρίας μας (Ε.V.O. srl) και
επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν για να σας κοινοποιούμε τις δικές μας δραστηριότητες. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες,
παρακαλούμε τσεκάρετε το διπλανό κουτάκι. .

Σφραγίδα εταιρείας:

Υπογραφή:

Καρτέλα των εισαγωγέων σας
Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Σημείωση. Γράψτε τα στοιχεία των εισαγωγέων-πελατών σας στο εξωτερικό.
Η συμπλήρωση αυτής της καρτέλας είναι προαιρετική. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν να διαφημίσουμε
τον Οδηγό Flos Olei και να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα των προϊόντων σας.

1)

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

2)

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

3)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

9)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

8)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

7)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

6)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

5)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεία):

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

4)

Πόλη/Δήμος:
Web:

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρεεία):

10)

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

Πόλη/Δήμος:
Web:

Όνομα εισαγωγέα (εταιρία):
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Χώρα:
E-mail:

Πόλη/Δήμος:
Web:

Καρτέλα εστιατορίων και καταστημάτων
Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Σημείωση. Εισάγετε εδώ ορισμένα εστιατόρια ή καταστήματα που γνωρίζετε, τα οποία δραστηριοποιούνται
με ιδιαίτερη έμφαση στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Η συμπλήρωση αυτής της καρτέλας είναι προαιρετική. Τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν να διαφημίσουμε
τον Οδηγό Flos Olei και να αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο την ποιότητα των προϊόντων σας.

1)

εστιατορίου
καταστήματος:
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:
Χώρα:
Δ.Δ.:
Οδός:

Όνομα

Διεθνής κωδικός: +
E-mail:

2)

εστιατορίου
καταστήματος:
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:
Χώρα:
Δ.Δ.:
Οδός:

Νομός:

Κωδικός πόλης:

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

+

εστιατορίου
καταστήματος:
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:
Χώρα:
Δ.Δ.:
Οδός:

Τ.Κ.:
Tηλ.:
Web:

Νομός:

Κωδικός πόλης:

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

+

εστιατορίου
καταστήματος:
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:
Χώρα:
Δ.Δ.:
Οδός:

Τ.Κ.:
Tηλ.:
Web:

Νομός:

Όνομα

Διεθνής κωδικός: +
E-mail:

5)

Τ.Κ.:
Tηλ.:
Web:

Όνομα

Διεθνής κωδικός: +
E-mail:

4)

+

Όνομα

Διεθνής κωδικός: +
E-mail:

3)

Κωδικός πόλης:

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

Κωδικός πόλης:

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

+

εστιατορίου
καταστήματος:
Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη:
Χώρα:
Δ.Δ.:
Οδός:

Τ.Κ.:
Tηλ.:
Web:

Νομός:

Όνομα

Διεθνής κωδικός: +
E-mail:

Κωδικός πόλης:

Πόλη/Δήμος:
Τοποθεσία:

+

Τ.Κ.:
Tηλ.:
Web:

Νομός:

Φορολογικά Στοιχεία και Τρόποι Πληρωμής
Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Τα σημεία με πράσινο χρώμα είναι υποχρεωτικά και θα χρησιμοποιηθούν για την τιμολόγηση.

Φορολογικά Στοιχεία
Διακριτικός τίτλος εταιρείας:
Επωνυμία εταιρείας:
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου:
Α.Φ.Μ.:
| | | | | | | |
Χώρα::
Δ.Δ.:
Οδός:
Τ.Κ.:
Κωδικός χώρας: +

|

|

Νομός:
Κωδικός πόλης: +

|

|

|

| | | |
Δήμος:
Τοποθεσία:

E-mail:
Τηλέφωνο/Κινητό:

Τρόπος Συμμετοχής
Τα δείγματα που αποστέλλονται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές εταιρίες που ανήκουν στην ίδια
ιδιοκτησία, καθένα από τα οποία θα μπορούσαν να περιγραφούν ξεχωριστά στον Οδηγό, δεν μπορούν να
θεωρηθούν διαφορετικά είδη έξτρα παρθένου ελαιόλαδου της ίδιας εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να
συμπληρώσουν ξεχωριστά ερωτηματολόγια για να εγγραφούν στο Διεθνή Διαγωνισμό Flos Olei.

Για την συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό απαιτείται μία συνδρομή των:
€ 150,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 1 είδος ελαιολάδου σας (03 φιάλες)
€ 200,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 2 είδη ελαιολάδου σας (06 φιάλες)
€ 250,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 3 είδη ελαιολάδου σας (09 φιάλες)
€ 300,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 4 είδη ελαιολάδου σας (12 φιάλες)
€ 350,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για 5 είδη ελαιολάδου σας (15 φιάλες)
€ …....... (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για .... είδη ελαιολάδου σας (… φιάλες)
Από το πρώτο είδος ελαιολάδου και για κάθε πρόσθετο η χρέωση αυξάνεται κατά 50,00 €

Τρόπος Πληρωμής
(ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ και ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:
BANCO POSTA (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)
Δικαιούχος: E.V.O. srl
C/C Postale N°: 000099965808
Via Ardeatina km 12
00134 Roma (Italia)
IBAN: IT12S0760103200000099965808
BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX

BANCA SELLA
Δικαιούχος: E.V.O. srl
IBAN: IT96J0326822300052869640400
BIC-SWIFT: SELBIT2BXXX

Πληρωμή online: http://shop.flosolei.com - marco.oreggia@gmail.com
American Express

Visa

Mastercard

Pay Pal

ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την αποστολή των δειγμάτων. Αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής θα
πρέπει να συνοδεύει το ερωτηματολόγιο και να βρίσκεται στο δέμα με τα δείγματα. Ως αιτιολογία
πληρωμής αναφέρετε το Όνομα της Εταιρείας σας και τη φράση: Concorso Internazionale FLOS OLEI 2019.
 Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού όλα τα τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον εντολέα.
Η εταιρεία σας πρέπει να επιλέγει την επιλογή OUR (ο εντολέας χρεώνεται όλη την προμήθεια) και όχι SHA
(ο εντολέας και ο δικαιούχος χρεώνονται από κοινού την προμήθεια), καθώς σε περίπτωση που η τράπεζα
παρακρατήσει την προμήθεια από τον δικαιούχο, το ποσό που θα κατατεθεί για τη συμμετοχή στον
Διαγωνισμό δεν θα είναι επαρκές.
 Διαθέτετε την Cashback Card Flos Olei; Μπορείτε να την αποκτήσετε με στην εγγραφή σας στο
http://card.flosolei.com. Η κάρτα είναι δωρεάν! Συμπληρώστε εδώ τον κωδικό αναγνώρισής σας. Θα τη
λάβετε για τις αγορές σας Cashback και Shopping Point.
ID Cashback Card:
| | | | . | | | | . | | | | . | | | |
(π.χ. 039.000.000.000).

Marco Oreggia
Ακαδημαϊκό Προφίλ:




Διπλωματούχος γεωπόνος.
Μέλος του Συλλόγου Γεωπόνων Ρώμης.
Μέλος του Δημοσιογραφικού Συλλόγου του Lazio.

Επαγγελματική Κατάρτιση:





Marco Oreggia
Via Positano, 100
Località Spregamore
00134 Roma (Italia)
Tel. & Fax: +39 06.7197254
E-mail: marco.oreggia@gmail.com
Web: www.flosolei.com
Shop: http://shop.flosolei.com




Οινολόγος.
Δοκιμαστής οίνου - Εθνικός Οργανισμός Δοκιμαστών Οίνου
(O.N.A.V.).
Οινοχόος - Ιταλική Ένωση Οινοχόων (A.I.S.).
Μέλος της Ένωσης Τεχνικών-Δοκιμαστών Οίνου Frosinone και
Ρώμης.
Δοκιμαστής Grappa - Εθνική Ένωση Δοκιμαστών Grappa
(A.N.A.G.).
Εμπειρογνώμων Δοκιμαστής Εξαιρετικών Παρθένων
Ελαιολάδων.
Εγγεγραμμένος στον Εθνικό Κατάλογο
Εμπειρογνωμόνων Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου.

Επαγγελματική Εμπειρία:
Ιδιοκτήτης του εστιατορίου Girone VI στη Ρώμη.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς:
A.R.S.I.A.L. Lazio, A.R.S.S.A. Calabria, A Tavola, Agra Editore,
Alice Cucina, Associazione Amici del Gusto, Associazione Città
dell’Olio, Associazione Spoleto Ricerca, Associazione Strada dei
Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena, Associazione Strade dei
Vini del Cantico, Avvenimenti, C.C.I.A.A. di Arezzo, C.C.I.A.A. di
Caserta, C.C.I.A.A. di Grosseto, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria,
C.C.I.A.A. di Roma, C.N.O., C.R.D.O. Priego de Córdoba,
Campagna Amica, Centro Agroalimentare dell’Umbria, Comune di
Castiglione del Lago, Comune di Corleone, Comune di Foligno,
Comune di Giano dell’Umbria, Comune di Manciano, Comune di
Partinico, Comune di Seneghe, Comune di Sessa Aurunca,
Comunità Montana Valle Roveto, Confagricoltura, Consorzio Olio
D.O.P. Chianti Classico, Consorzio per la Tutela dell’Olio
Extravergine di Oliva Toscano I.G.P., Corporazione dei Mastri
Oleari, Cucina & Vini Editrice, E.R.S.A.C. Campania, E.R.S.A.T. di
Cagliari, Eno Hobby Club, Enoteca Italiana, Enotime, Europress
Service, F.I.S.A.R., Federazione Provinciale Coldiretti Terni,
Feinschmecker, Fundacíon Para la Procíon el Desarrollo del Olivar y
dell’Aceite de Oliva, Gal Alto Casertano, Gal Ternano, Gal Valle
Umbra e Sibillini, Gambero Rosso Holding, Gruppo Editoriale
L’Espresso, Mercacei, MG Logos, Movimento Turismo del Vino,
Nardini Editore, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini, Pro
Loco Tavarnelle Val di Pesa, Provincia di Arezzo, Provincia di
Brescia, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Oristano, Provincia
di Roma, Provincia di Siena, R.T.I. - TG5 Gusto, Regione Basilicata,
Regione Campania, Regione Siciliana, Republika Hrvatska Istarska Županija, Rimini Fiera, Slow Food, Ultime Notizie, Unione
Regionale delle Camere di Commercio, Università degli Studi di
Siena, Università degli Studi Roma Tre, Università di Pisa, Verona
Fiere, Vinealia.

