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Αθήνα 17.12.2015 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ» 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΟΙΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» υλοποιεί το «Πρόγραμμα προώθησης 
οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» στο πλαίσιο του μέτρου Προώθηση Οίνων σε αγορές 
τρίτων χωρών σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου και 555/ 2008 της 
Επιτροπής. Στο πλαίσιο της β΄φάσης του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 
παρουσίασης οίνων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται σε υψηλού 
επιπέδου εξειδικευμένους επαγγελματίες του εμπορίου και διαμορφωτές γνώμης του τομέα του 
κρασιού. 

Η υλοποίηση των εκδηλώσεων απαιτεί τη συνεργασία με εξειδικευμένο επαγγελματία στον κλάδο 
του οίνου, ο οποίος έχει άριστη γνώση του ελληνικού αμπελώνα και των ΠΟΠ οίνων της Ελλάδας 
ώστε να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα των εκδηλώσεων και ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος. 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή οικονομικής προσφοράς για την σύναψη Σύμβασης 
παροχής ειδικών υπηρεσιών εξειδικευμένου συνεργάτη από τον κλάδο οίνου για την 
πραγματοποίηση παρουσιάσεων οίνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Το έργο χρηματοδοτείται ως εξής: 50% κοινοτική συμμετοχή, 30% εθνική συμμετοχή και 20% ιδία 
συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. 

Περιγραφή έργου  

Α) Στο εξωτερικό θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω 8 εκδηλώσεις παρουσίασης – γευσιγνωσίας : 
1. στην Κορέα: 23 Φεβ. 2016 στη Σεούλ και 25 Φεβ. 2016 Στο Μπουσάν 
2. στην Ιαπωνία: 1 Μαρτίου 2016 στο Τόκιο και 3 Μαρτίου 2016 στην Οσάκα 
3. στην Κίνα: 16 Μαΐου 2016 στο Πεκίνο και 18 Μαΐου 2016 στη Σαγκάη 
4. στην Ελβετία: 7 Ιουνίου στη Ζυρίχη και 9 Ιουνίου στη Βασιλεία 

Οι εκδηλώσεις στο εξωτερικό περιλαμβάνουν:  
- Σεμινάρια master class για επαγγελματίες του εμπορίου (on & off trade) και του Τύπου δύο 

ωρών, για 12 (Κορέα, Ιαπωνία και Κίνα) έως 15 (Ελβετία) κρασιά  
- Walk around tasting, για επαγγελματίες του εμπορίου και του Τύπου, διαρκείας από δύο έως 

τριών ωρών, για 25 έως 30 κρασιά. 
- Γεύμα ή δείπνο του είδους VIP για δημοσιογράφους, bloggers, συγγραφείς, διαμορφωτές 

της κοινής γνώμης, διαρκείας τουλάχιστον δύο ωρών, για δέκα κρασιά 
συμπεριλαμβανομένων του απεριτίφ και του digestif (για Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα) ή για 12 
κρασιά (για την Ελβετία). 

 
Β) Στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν 4 προσκλήσεις ξένων αγοραστών και δημοσιογράφων: 

1. από τη Ν. Κορέα (μέσα Μαρτίου) 5 ημέρες 
2. από Ιαπωνία (1η τέλη Μαρτίου και 2η αρχές Μαΐου) 5 ημέρες 
3. από Ελβετία (αρχές Απριλίου) 5 ημέρες 
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Οι ομάδες θα είναι έως 10μελείς και θα επισκέπτονται τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. 
Την τελευταία ημέρα της επίσκεψης, στην Αθήνα, θα γίνονται γευστικές δοκιμές για τα κρασιά των 
περιοχών που δεν θα έχει επισκεφθεί η ομάδα των επισκεπτών, 25 κρασιά περίπου από όλη την 
Ελλάδα: 15 κρασιά το πρωί σε ειδικό χώρο παρουσιάσεων και 10 το βράδυ πριν το δείπνο σε 
εστιατόριο. 
 
Η πραγματοποίηση των επισκέψεων περιλαμβάνει: 

- παρουσίαση των κρασιών στην Αθήνα πρωί και βράδυ  
- συνοδεία της κάθε ομάδας στις οινοπαραγωγικές περιοχές στην Ελλάδα από αγγλόφωνο 

συνεργάτη με γνώση του ελληνικού αμπελώνα και των ΠΟΠ οίνων 
 
Όλες οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα και απαιτείται η φυσική παρουσία του 
συνεργάτη. 
 
Η υλοποίηση του έργου, πέραν των παρουσιάσεων, περιλαμβάνει επίσης: 
Α. Για τις εκδηλώσεις στο εξωτερικό 

- επιλογή των κρασιών για όλες τις εκδηλώσεις 
- προληπτική γευστική δοκιμή των κρασιών για όλες τις εκδηλώσεις 

Β. Για τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό (Αθήνα) 
- επιλογή και συγκέντρωση των κρασιών στο χώρο όπου θα γίνουν οι εκδηλώσεις 
- προληπτική γευστική δοκιμή των κρασιών για όλες τις εκδηλώσεις 

Γ. Επιλογή των κρασιών για τα Generic Greek Wine Bar στις εκθέσεις που θα συμμετάσχει το 
πρόγραμμα: Seoul International Wine and Spirits Expo 2016 (21-23/4/2016), Interwine China 
Guangzhou 2016 (20-22/5/2016) και Vinexpo Hong Kong 2016 (24-26/5/2016).  
Στο Generic Greek Wine Bar θα παρουσιάζονται διαφορετικά κρασιά πρεσβευτές από όλη την 
Ελλάδα, ενώ θα γίνουν παράλληλα και παρουσιάσεις σε ειδικές αίθουσες των εκθέσεων. 
Θα χρειαστεί να επιλεγούν 50 κρασιά για την κάθε έκθεση. 

Απαραίτητη είναι: 

διαθεσιμότητα για μετακίνηση: 

- 21 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου στην Κορέα και Ιαπωνία,  
- 14-18 Μαΐου στην Κίνα  
- 5-9 Ιουνίου στην Ελβετία 
- στην Ελλάδα κατά τις ημερομηνίες των επισκέψεων των ξένων 

Τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα θα καλυφθούν από την 
Enterprise Greece. 
 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email ή ταχυδρομικώς το αργότερο 
μέχρι την 5.1.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», στην έδρα της  επί της οδού Βασ. Σοφίας 109, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα  

Τηλέφωνο: 210  3355739, email: v.tantoula@enterprisegreece.gov.gr 

mailto:v.tantoula@enterprisegreece.gov.gr
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Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Η προσφορά θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για παροχή ειδικών υπηρεσιών εξειδικευμένου 
συνεργάτη από τον κλάδο οίνου για την πραγματοποίηση παρουσιάσεων οίνων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» της Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» και θα περιέχει: 

1. Στοιχεία ενδιαφερομένου 

Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ονόματα 
προσώπων επικοινωνίας. 

2. Τεκμηρίωση επαγγελματικής ικανότητας για την υλοποίηση του έργου 

1. Επαγγελματικό προφίλ των νομικών προσώπων ή βιογραφικό σημείωμα για φυσικά 
πρόσωπα και ομάδες φυσικών προσώπων. 

2. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 

3. Οικονομική Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα είναι συνολική και τελική χωρίς άλλα κόστη και θα περιλαμβάνει το 
σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.  

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Α της παρούσης 

 
Συμπληρωματικές πληροφορίες  σχετικά με την πρόσκληση:  
κα. Βίκυ Τάντουλα, τηλ. 210 3355739, email: : v.tantoula@enterprisegreece.gov.gr 

 
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η υλοποίηση μέρους του 
προγράμματος «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες», ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του υποψηφίου 
κατά της Εnterprise Greece. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την επιτυχή υλοποίηση της κάθε 
εκδήλωσης και με την υποβολή των νόμιμων παραστατικών που θα του ζητηθούν από την αναθέτουσα 
αρχή.  

 
 
Για την  
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» 
 
 
 
 
 
Βελισσάριος Δότσης 
Διευθύνον Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 
 
ΠΡΟΣ: 
Enterprise Greece 
Β. Σοφίας 109 
115 21 Αθήνα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή ειδικών υπηρεσιών εξειδικευμένου 
συνεργάτη από τον κλάδο οίνου για την πραγματοποίηση παρουσιάσεων οίνων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» της Ελληνικής 
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. 
 
Σας προσφέρουμε τα παρακάτω είδη με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Π1 2 Εκδηλώσεις στην Κορέα: Σεούλ και 
Μπουσάν     

Π2 2 Εκδηλώσεις στην Ιαπωνία: Τόκυο και 
Οσάκα    

Π3 2 Εκδηλώσεις στην Κίνα: Πεκίνο και 
Σαγκάη     

Π4 2 Εκδηλώσεις στην Ελβετία: Ζυρίχη και 
Βασιλεία    

Π5 4 επισκέψεις ξένων αγοραστών – 
συνοδεία και παρουσιάσεις    

Π6 Επιλογή Κρασιών για τα Generic Wine 
Bars    

ΣΥΝΟΛΟ    

 
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...................................................... 
 
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ........................................................... 
 
 
Ο προσφέρων 
 
 
 
 
(Υπογραφή, Σφραγίδα) 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 


