
W  czasie  targów  drinktec  odbywających  się 
w Monachium w dniach 16–20 września 2013 r. miało 
miejsce  wręczenie  prestiżowych  nagród  Beverage 
Innovation Awards @ drinktec. Do konkursu zgłoszono 
ponad 370 produktów w 29 kategoriach z 40 krajów. 

Sponsorami konkursu było kilka renomowanych i zna-
nych firm z branży napojowej. Głównym sponsorem była 
firma Rexam, a sponsorami towarzyszącymi firmy Aptar 
Food + Beverage, O-I, Sensient Flavors i SmartSeal; zatem 
sponsorami byli przede wszystkim producenci opakowań 
oraz firma aromatyczna.

Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
dokonało 16-osobowe jury. W jego składzie znalazł się nasz 
redakcyjny kolega Adam Bogacz – w historii konkursów 
Beverage Innovation Awards organizowanych przez FoodBev 
Media po raz pierwszy osoba z Europy Wschodniej.

Poniżej przedstawiomy laureatów kategorii Drinks oraz 
Packaging. Cała lista laureatów na www.foodbev.com

DRINKS
Best juice or juice drinkzz

– Berry White Organic Drinks (UK) za sok BerryWhite
Best sparkling beveragezz

– Guayaki (USA) za napój Sparkling Yerba
Best functional drinkzz

– Inno-bev (Izrael) za Wakeup! Post Lunch Waker
Best sports or fitness drink (spons. przez Beneo):zz

– Future Nutrition (Irlandia) za Little Dragon 30g Protein
Best dairy drinkzz

– Arla Foods (Dania) za Arla Bubble Latte
Best children’s drinkzz

– Zeekei (Niemcy) za Coobo bottled buble tea
Best still or sparkling waterzz

– Beverly Hills Drinks Company (US) za Beverly 
Hills 90H20

Best flavoured waterzz
– Spendrups (Szwecja) za Loka Likes Old School

Best functional waterzz
– Natural Immune Products (UK) za Mune 100% 
Natural Immune Support

Wyróżnieniez otrzymałaz firmazVodazNaturalnazSp.zzz
zzo.o.z(Polska)zzazVoda Collagenz

Best bottled beerzz
– SHS Drinks (UK) za Dead Crow Bourbon Flavoured 
Beer 

WyróżnieniezotrzymałzBrowarzSulimarzzazpiwozpsze-zz
nicznezCornelius Grejpfrut 

Best mixer or ready to drink cocktailzz
– Smoke Ventures (USA) za Smoke

Best ready to drink coffeezz
– Chi Drinks (UK) za Chi Espresso Coconut Milk

Best ready to drink teazz
– TEAloe (USA) za TEAloe Brewed Green Tea and 
Juicy Aloe Bits

Best new beverage conceptzz
– H2M Beverages (USA) za 989 OnDemand

PACKAGING
Best closurezz

– H2M Beverages (USA) za H2M Interactive Cap
Best packaging design, label or decorative finishzz

– Ardagh Group (Francja) – za 4 mln indywidualnie opra-
cowanych i ozdobionych butelek Absolut Unique 

Best bottle in PETzz
– Sidel Group (Francja) za 
design butelki Wody dla 
Siciete des Eaux d’Aix les 
Bains

Best bottle in glasszz

– BA Vidro (Portugalia) za Schweppes heritage Original 
Tonic Bottle II

Best can or alubottlezz
– Ardagh Group (France) za Limited Edition Jean Paul Gautier 
Coca-Cola Contour Bottle

Best carton or pouchzz
– SIG Combibloc (Niemcy) za Combibloc Combidome

Best distribution innovationzz
– Lightweight containers (Holandia) za KeyKeg 20 Slimline 
z Double wall technology

Best technology innovationzz
– Blippar (UK) za Blippar

Best manufacturing or processing innovationzz
– Atlantium (Izrael) za Atlantium Hydro Optic UV za 
Pasteurised Equivalent water and water reuse

Bill Bruce, szef FoodBev Media, prowadził ceremonię 
rozdania nagród Beverage Innovation Awards @ drinktec 
2013 z wielką maestrią. W rozmowie potwierdził, że ta 
edycja BIA Awards była największa i najlepsza z dotychcza-
sowych. Analizując zgłoszone i nagrodzone produkty i kon-
cepcje, widać wyraźnie, że innowacje są obecnie motorem 
napędowym branży napojowej.

Jak widać z zestawienia nagrodzonych firm, zwycięz-
cami zostały nie tylko duże firmy, ale również te mniejsze, 
które często zaczynają dopiero drogę na szczyt. Nagrody 
dla polskich firm są sygnałem, że warto brać udział w kon-
kursach Beverage Innovation Awards. Bo jest to nie tylko 
kwestia zdobywanych doświadczeń, ale również fundament 
w budowie wizerunku.

Adam Bogacz, AKB Consulting

Nagrody Beverage Innovation Awards @ drinktec
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