
 
 

 

 

 للعام الثانى على التوالى  2020البتكار الصناعي | ابتكر اجائزة 
 

 
جائزة ابتكر الشركات المصرية من جميع القطاعات الصناعية التى قامت بتطوير و   تستهدف

ى او العملية االنتاجية او سلسلة التوريد او ف  المنتجبتكار فى  اإلك)  تنفيذ ابتكارات متعددة
الماضيةفى    (التسويق سنوات  الخمس  االب  خالل  تاثير  مراعاة  النواحي  تمع  علي  كار 

االبتكارات بناء على اربع معايير رئيسية  تلك  و سيتم تقييم  .  والبيئية والمجتمعية  االقتصادية
 التنفيذ و القيمة المضافة. ،   االبداع ،  و هم : المعرفة

 
حتى الخامس من    ذلكوعن طريق ملء استمارة التقديم  ابتكر  فى جائزة  يمكنك المشاركة  

للقيام بإعداد  ثم سيتم التواصل مع الشركات التى ستجتاز مرحلة التقديم    ،  2020ديسمبر  
قصير تقديمي  و   عرض  للشركات  الميدانية  الزيارات  أثناء  ذلك  و  المنفذة  ابتكاراتهم  حول 

اختيار  سيتم    المرحلة االخيرةالمصانع من قبل لجنة مختصة من مستشارى الجائزة. و فى  
الن للتصفيات  المتأهلة  الجوائز  هائيةالشركات  توزيع  حفل  بجائزة الار  يواخت لحضور  فائزيين 

 . 2020ابتكر 
 

  www.ebtaker.org يرجى زيارة موقعنا:  صيل فامن التمزيد للوللتقديم 

 2020ديسمبر  5اخر موعد لتقديم االستمارات: 

  

http://www.ebtaker.org/


 
 

 
 

The 2nd Round of the Industrial Innovation Award | Ebtaker 2020 

The Industrial Innovation Award | Ebtaker recognizes outstanding innovations 

developed and implemented by Egyptian companies across all industrial sectors. The 

Award considers various types of innovations (including product, process, supply chain 

and marketing innovations) implemented during the last five years and which 

demonstrate significant financial, social and environmental impact. Innovations are 

evaluated based on 4 main blocks: knowledge, novelty, implementation and value 

creation.   

Applications are now open for Ebtaker 2020 Award and can be submitted until the 5th 

December 2020. Companies that pass the application phase will be contacted to 

prepare a short presentation about the innovation and present it to the Award 

Committee during a field visit.  

In the last stage, finalists will be selected to participate in the Awards Ceremony and 

winners of Ebtaker 2020 Award will be announced.  

To apply and for more information visit our website: www.ebtaker.org 

Deadline for Applications: 5 December 2020 

 

 

 

 

 

 

http://www.ebtaker.org/

