EL CONCURS D'EVOO MÉS PROFESSIONAL DEL JAPÓ JA TORNA AMB EL SEU 10è
ANIVERSARI!

La 10a edició del Japan Olive Oil Prize se celebrarà a Tòquio del 4 al 8 d'abril de 2022.

Què és JOOP?
El Japan Olive Oil Prize és un concurs internacional impulsat per la Cambra de Comerç
Italiana al Japó, que té com a objectiu promocionar els olis d'oliva verge extra de tots els
orígens al Japó. Representa una oportunitat única perquè els productors augmentin el
coneixement de la seva marca als mercats internacionals. En concret, el Japó és el país
asiàtic on més creix la demanda d'oli d'oliva verge extra d'alta qualitat.
Quan es tracta d'oli d'oliva, només apuntem al millor. JOOP és sinònim d'excel·lència i equitat,
atorgat per un jurat reconegut internacionalment. Els olis participants es seleccionen segons
procediments de tast a cegues i d' acord amb la normativa internacional CE 2568/91.

Això s'aconsegueix mitjançant la implementació dels esforços constants dels productors d'oli
per millorar la qualitat dels seus productes i promocionar-los cap a institucions públiques
i privades , canals de distribució comercial i consumidors directes.

A partir de l'any 2020 juntament amb els premis qualitatius, el concurs va decidir introduir el
Design Award , per reconèixer els productors que s'han compromès amb passió a comunicar
la identitat del seu producte a través del logotip, l'embotellament i l'envàs: tots detalls molt

importants en un mercat com el japonès. Aquest premi vol posar en coneixement dels
productors la importància de combinar un bon producte amb una identitat de marca atractiva.
El jurat del 2n JOOP DESIGN AWARD està format per alguns dels noms més prestigiosos de
l'àmbit del disseny i l'arquitectura dels països més representats del certamen i l'amfitrió.

Les inscripcions ja estan obertes! Participa al concurs avui per aprofitar la inscripció
anticipada a 150 EUR.
Més informació aquí: https://jooprize.com/
Enllaç d'inscripció per a JOOP 2022:
https://jooprize.com/contest/

Pàgina oficial de Facebook: https://www.facebook.com/joop.japanoliveoilprize/

