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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - PRESS RELEASE

Νέα ∆ιεθνής Βράβευση για το Trikalinos ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΛΑΤΙ

Ο ∆ιεθνής διαγωνισµός Pentawards ξεκίνησε το 2007 και καθιερώθηκε ως ο 
µεγαλύτερος ∆ιαγωνισµός Συσκευασίας σε όλον τον κόσµο, αποκλειστικά για 
συσκευασίες προϊόντων, σε οποιαδήποτε µορφή.

Έχοντας βραβεύσει εκατοντάδες εξαιρετικές συσκευασίες, παραµένει το καλύτερο 
βαρόµετρο σε σχέση µε την εξέλιξη των υλικών συσκευασίας και τις σχεδιαστικές 
τάσεις που θα επικρατήσουν σε παγκόσµιο επίπεδο.
 
Στις 9 Οκτωβρίου , το Trikalinos Φυσικό Αλάτι απέσπασε το Χάλκινο Βραβείο 
Pentawards, ξεχωρίζοντας από πολυάριθµες υπέροχες συσκευασίες, στην 
κατηγορία Μπαχαρικά, Έλαια και Σάλτσες.  
 
Αυτό είναι το δεύτερο βραβείο –από το 2009- που αποσπά η Trikalinos από το 
συγκεκριµένο διεθνή διαγωνισµό και οι άνθρωποι της εταιρίας είναι υπερήφανοι 
που για µία ακόµη φορά βρίσκονται ανάµεσα στους νικητές του φετινού 
διαγωνισµού.
 
Το δηµιουργικό γραφείο Office Communication Consultants, υπεύθυνο για τη 
δηµιουργία της πρωτοποριακής συσκευασίας,  συνδύασε την κοµψότητα µε την 
πρακτικότητα, καθώς το ειδικά κατασκευασµένο υλικό του σάκου (κατάλληλο για 
τρόφιµα), διατηρεί την υγρασία των κρυστάλλων του άλατος, σε όλη τη διάρκεια 
ζωής του προϊόντος.

Trikalinos SEA SALT received the Bronze Award, at
the Pentawards 2014

Created in 2007, Pentawards is the major worldwide competition exclusively
devoted to packaging design in all its forms. 

Having awarded hundreds of exceptional packaging concepts, it remains one of the 
best barometer on what the packaging material evolution and design trends are, 
throughout the world.

In October 9th, Trikalinos Sea Salt was awarded with the Bronze Pentaward, 
standing out of numerous amazing packaging, in the category of Spices, Oils and 
Sauces. This is the second packaging for Trikalinos that has been awarded since 
2009 in Pentawards and the people of the company are proud to once again be 
among winners for this year’s competition.

Office Communication Consultants, is responsible for the creation of this pioneering 
packaging, that combines elegant looks on a practical pouch, which is retaining the 
salt crystals’ moist throughout products shelf life.


