
Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ στα βραβεία 
Packaging Innovation Awards 2017, βραβεία που δίνονται σε προϊόντα που ξεχωρίζουν για 
την καινοτομία και την εμφάνιση της συσκευασίας τους. 

Συγκεκριμένα με χρυσό βραβείο διακρίθηκε η συσκευασία ‘gift box 
ΗΛΙΟΣ’ στην κατηγορία ‘Gifts’, μια πρωτοποριακή συσκευασία σχεδιασμένη 
και κατασκευασμένη ώστε να πληροί μια σειρά διαφορετικών και 
απαιτητικών προδιαγραφών με επιτυχία. Μια συσκευασία λιτή αλλά 
πρακτική, που με τη δωρική της απλότητα προσδίδει κύρος στα προϊόντα 
που περιέχει. Το εικαστικό έγινε από την Επικοινωνείν creative team και η 
κατασκευή της συσκευασίας πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Paperpack.

Το χάλκινο βραβείο απέσπασε η συσκευασία ‘Ταλιατέλες 
ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη’, στην κατηγορία ‘Packaging of New 

Products Launched in the Greek Market’, μία συσκευασία που χαρακτηρίζει ένα 
πρωτοποριακό προϊόν που απευθύνεται αφενός σε άτομα που έχουν δυσανεξία 
στη γλουτένη ή αλλεργία στα σιτηρά και τα παράγωγά τους και αφετέρου σε όσους 
επιθυμούν μια διατροφή πλούσια σε ενέργεια και ταυτόχρονα ελαφριά. Η 
συσκευασία για τις ‘Ταλιατέλες ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη’ ακολούθησε τη λογική ανάπτυξης της 
συσκευασίας όλης της σειράς προϊόντων χωρίς γλουτένη. Βασική πηγή έμπνευσης υπήρξε η 
φύση και ειδικότερα τα φυτά του καλαμποκιού και του ρυζιού από τα οποία προέρχεται η 
πρώτη ύλη. Το φωτεινό πράσινο και το ζεστό κίτρινο συνδυάζονται αρμονικά με το ‘ανοιχτό 
παράθυρο’ μέσω του οποίου ο καταναλωτής έρχεται σε άμεση επαφή με το προϊόν. Η 
συσκευασία που βραβεύθηκε είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, ανακυκλώσιμη, ο τετράγωνος πάτος 
της τη βοηθά να στέκεται όρθια στο ράφι και το εικαστικό της έχει σχεδιαστεί από την 
Επικοινωνείν creative team. 

Η κατάκτηση δύο μεγάλων βραβείων σε μία σημαντική διοργάνωση για το χώρο της 
συσκευασίας αποδεικνύει έμπρακτα τη συνεχή φροντίδα των ανθρώπων της ΗΛΙΟΣ για 
καινοτόμα, ποιοτικά και νόστιμα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, προσεγμένα σε κάθε 
λεπτομέρεια.

Τα βραβεία παρέλαβε για τη Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, η κυρία Αθανασία Δάκου, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Εμπορική Διευθύντρια, ο κύριος Ιωάννης Τσουκαρίδης, 
Διευθύνων Σύμβουλος από την εταιρία Paperpack και ο κύριος Σάκης Παπαγιάννης, creative 
director της Επικοινωνείν creative team σε μια άψογη τελετή μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου το βράδυ στο gazARTE.
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