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Η Terra Creta στην κορυυή   

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
 
Η Terra Creta επιλζχκθκε ωσ μια από τισ δζκα φιναλίςτ  για το Ευρωπαϊκό βραβείο 
Ειςαγωγζα/Εξαγωγζα 2013/2014, ενϊ τθσ απονεμικθκε θ διάκριςθ «Ruban 
d’Honneur» μετά τθν κατάταξι τθσ ςτισ 100 κορυφαίεσ επιχειρήςεισ τησ Ευρώπησ, 
ςτα πλαίςια του διαγωνιςμοφ «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρθματικότθτασ 
2013/2014».  
 
Μετά τα παραπάνω, θ Terra Creta περνάει ςτθν τρίτθ και τελευταία φάςθ 

αξιολόγθςθσ όπου κα επιλεγοφν οι νικθτζσ όλων των κατθγοριϊν του διαγωνιςμοφ, οι 

οποίοι κα ανακοινωκοφν ςτισ 27 Μάιου ςε ειδικι τελετι που κα πραγματοποιθκεί 

ςτθν Ακινα.  

Η διάκριςθ «Ruban d’Honneur» δίδεται ςε επιχειριςεισ  που επιλζγθςαν κατά τθν  
δεφτερθ φάςθ του διαγωνιςμοφ «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρθματικότθτασ» 
ανάμεςα ςε 15000 υποψιφιεσ, και θ αξιολόγθςθ ζγινε από ανεξάρτθτθ και ζγκριτθ 
ομάδα κριτϊν αποτελοφμενθ από ςτελζχθ του Ευρωπαϊκοφ επιχειρθματικοφ και 
πολιτικοφ χϊρου κακϊσ και Ακαδθμαϊκοφσ. Θα ακολουκιςει διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
από τουσ κριτζσ, με προςωπικι ςυνζντευξθ εκπροςϊπου τθσ Terra Creta και των 
άλλων 99 διακρικζντων με το «Ruban d’Honneur», ζτςι ϊςτε να επιλεγοφν οι τελικοί 
νικθτζσ ςε κάκε μία από τισ δζκα διαγωνιηόμενεσ κατθγορίεσ.  
 
 
Η Terra Creta, μια 100% κρθτικι εταιρεία, ιδρφκθκε το 2001 ςτα Χανιά και ςιμερα λειτουργεί ςτισ ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ τθσ 
ςτο Κολυμβάρι Χανίων.  Έχοντασ κυρίωσ εξαγωγικό προςανατολιςμό και με προςιλωςθ ςτθν ποιότθτα και τθν καινοτομία, ςε 
πολφ λίγα χρόνια αναπτφχκθκε ςε περιςςότερεσ από 20 αγορζσ ανά τον κόςμο και κατάφερε να αποςπάςει ςθμαντικζσ 
διακρίςεισ ςε διεκνείσ διαγωνιςμοφσ. Το ελαιόλαδό τθσ είναι το πρϊτο ιχνθλατίςθμο ελαιόλαδο παγκοςμίωσ ενϊ ςε 
ςυνεργαςία με τουσ παραγωγοφσ του Κολυμβαρίου παράγει υψθλισ διατροφικισ αξίασ ελαιόλαδο εφαρμόηοντασ 
πρωτοποριακζσ μεκόδουσ για τθν  ζκκλιψθ του ελαιοκάρπου, ςτο υπερςφγχρονο ελαιουργείο τθσ.  

 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ www.terracreta.gr, emm.karpadakis@terracreta.gr  
   

 

 

 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Βραβείο  Επιχειρηματικότητασ 2013/14  
 

Τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρθματικότθτασ», διοργανϊνονται από τθν RSM International και είναι ζνα ανεξάρτθτο 
πρόγραμμα, ςχεδιαςμζνο να αναγνωρίηει και να αναδεικνφει τθν καινοτομία, τισ καλζσ πρακτικζσ, τθν υγιι φιλοςοφία και τθν 
εξαιρετικι πορεία Ευρωπαϊκϊν επιχειριςεων. Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι δωρεάν και είναι ανοικτόσ ςε επιχειριςεισ 
όλων των κλάδων και ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ.   (www.businessawardseurope.com.)  
 

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρθματικότθτασ» ζχει κυρίωσ τρείσ ςτόχουσ  
  
• Προβάλει επιχειριςεισ ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ   
• Αναδεικνφει και επιβραβεφει τθν επιτυχία ατόμων και επιχειριςεων. 
• Παρζχει «μελζτεσ περίπτωςθσ» (case studies) και ςτοιχεία για διάδοςθ γνϊςθσ από αυτζσ τισ εξαιρετικζσ επιχειριςεισ.  
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