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1. Presentació
En un context de globalització, on l’augment d’oferta fa que 
el consumidor sigui més exigent i expert, és vital que les 
empreses desenvolupin productes i serveis basats en la 
innovació. El mercat, de vegades saturat, exigeix un grau de 
competitivitat que passa per introduir novetats que ens dife-
renciïn de la competència: crear nous i millors productes. 
Els Premis InnoFòrum volen ser un reconeixement a la inno-
vació que duen a terme moltes empreses del sector de la 
gastronomia. 
Aquests premis són una important font d’atracció, no només 
per als visitants del saló, sinó també per als mitjans de comu-
nicació que donen cobertura a l’esdeveniment. 
Els productes que es presenten a InnoFòrum són els més 
destacats en les comunicacions del saló tant en mitjans 
propis (newsletters, xarxes socials, web, etc.) com en mitjans 
generals. A més, les vitrines d’InnoFòrum es col·loquen en 
un lloc privilegiat del Gastronomic Forum Barcelona. 
Els Premis InnoFòrum han suposat un impuls per a les em-
preses que hi han participat, especialment per les guanya-
dores. 
Alguns exemples de guanyadors de les darreres edicions 
son: les sobrassades de Xesc Reina, els formatges de Mas 
Marcè, l’oliva líquida de Caviaroli, o el carpaccio de cargols 
de Cuinats Jotri.

2. Candidatures
Poden concórrer als permis InnoFòrum les empreses expo-
sitores de Gastronomic Forum Barcelona 2022 que enviïn el 
formulari d’inscripció abans del 21 d’octubre de 2022.
La pròpia organització del saló avaluarà les diferents can-
didatures i es reservarà el dret de desestimar les que no 
consideri adients d’acord amb la informació facilitada en la 
fitxa d’inscripció, que haurà d´incloure: 
• Dades d’identificació de l’empresa participant
• Nom i descripció del producte, així com altres indicadors

relacionats que es vulguin destacar: producció anual, àmbit
comercial, preu, etc.

• Data de llançament o presentació del producte al mercat

Cada empresa pot presentar un màxim de 3 productes. 
La participació als premis té un cost de 150€ + IVA per pro-
ducte presentat, en concepte de quota d’inscripció.

3. Jurat i veredicte
El jurat estarà format per professionals de l’alimentació, gas-
trònoms, premsa especialitzada i persones qualificades en 
l’àmbit agroalimentari. 
Cada membre del jurat avaluarà les diferents propostes i es-
tablirà una puntuació. El comissariat dels premis confeccio-
narà una relació de les corresponents puntuacions, establint 
una classificació que determinarà quins productes són els 
guanyadors dels premis, que es dividiran en 6 categories: 

• Premi al Producte més innovador
• Premi al disseny de Packaging més creatiu i sostenible
• Premi al Gust més original en aliments dolços
• Premi al Gust més original en aliments salats
• Premi al Gust més original en begudes
• Premi al Producte més sostenible

El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi, 
així com el d´atorgar el premi ex aequo. La decisió del jurat 
serà inapel·lable. 
El veredicte del jurat es farà públic en l’acte de lliurament 
dels guardons que tindrà lloc a l’Auditori de Gastronomic 
Forum Barcelona 2022, el dilluns 7 de novembre a les 16:45 
hores.

4. Altres
Els premis consistiran en uns guardons amb la referència a 
l’edició Barcelona 2022 dels Premis InnoFòrum.
L’organització difondrà el nom dels guanyadors en una nota 
de premsa adreçada als mitjans de comunicació i se´n farà 
ressò a les xarxes socials i a la pàgina web de Gastronomic 
Forum Barcelona  
(www.gastronomicforumbarcelona.com)
La participació en aquests premis implica la plena acceptació 
d’aquestes bases.



   FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Empresa expositora:

Persona de contacte Premis InnoFòrum:

Càrrec:

Telèfon:

E-mail:

Nom del producte:

Descripció del producte: 

Data de llançament al mercat:

Enviar inscripció a: iserra@alimentaria.com 

Quota inscripció: 150€ + IVA. Un cop validada la candidatura i rebut el formulari d’inscripció degudament signat i sege-
llat per ambdues parts, es remetrà la factura. La inscripció es donarà per formalitzada en el moment en que s’aboni la 
factura. En cas contrari, no es permetrà la participació en els premis.
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L’empresa participant accepta les bases de la convocatòria 
dels Premis InnoFòrum Barcelona 2022

Nom:

Data:

Segell i signatura:

Organització dels Premis InnoFòrum  
Barcelona 2022

Data i acceptació candidatura:

Segell i signatura:
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