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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 δημιουργηθούν ενημερωτικά – εκπαιδευτικά έντυπα
σε έντυπη και e-book μορφή και συγκεκριμένα: μπροσούρα 56-64 σελίδων (περίπου 11.000 αγγλικές
λέξεις) και βιβλίο 200-230 σελίδων (περίπου 30.000 χιλιάδες αγγλικές) στα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, κινέζικα, ιαπωνικά και κορεάτικα.
Ο σχεδιασμός των εντύπων θα είναι κοινός για όλες τις γλώσσες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
του στρατηγικού σχεδίου της ΕΔΟΑΟ (Παράρτημα Ι).
Το βιβλίο θα είναι σχήματος Α5, με μαλακό εξώφυλλο, και θα έχει, με όλη την εικονογράφηση και τις
φωτογραφίες, περίπου 200 έως 230 σελίδες.
Η μπροσούρα θα είναι σχήματος 12 εκατ. Χ 24 εκατοστών, με μαλακό εξώφυλλο, και θα έχει, με όλη
την εικονογράφηση και τις φωτογραφίες, 56 έως 64 σελίδες συνολικά.
Τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες θα παραδοθούν μεταφρασμένα σε μορφή Word.
H επιμέλεια των τελικών μακετών ανά γλώσσα θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη της Enterprise
Greece.
Το αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή των παρακάτω εργασιών:
· δημιουργικό
· εικονογράφηση (θα δοθεί φωτογραφικό αρχείο για το Ελληνικό κρασί της ΕΔΟΑΟ),
· κατασκευή μακετών,
· ηλεκτρονική επεξεργασία των εικόνων,
· δοκίμια,
· τελικό κλείσιμο των αρχείων σε CD-rom,
· λεπτομερείς προδιαγραφές και υποδείξεις για τον τυπογράφο,
· δημιουργία e-book (σε μορφή PDF- flip book) του αρχείου του κάθε εντύπου,
· κατασκευή μακετών σε διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά,
κινεζικά, κορεατικά) για το κάθε ένα έντυπο,
· διαθεσιμότητα για συνεργασία με τον τυπογράφο που θα επιλεγεί σε μεταγενέστερο χρόνο
θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και να δηλώνεται στην προσφορά.
Η συμφωνία και η αντιστοίχηση του εικαστικού με τις κατευθύνσεις του στρατηγικού σχεδίου της
ΕΔΟΑΟ θα αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο επιλογής.
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
Έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30

Προηγούμενες εργασίες γενικού περιεχομένου αλλά και σχετικά με το κρασί, θα ληφθούν υπόψη και
πρέπει να κατατεθούν μαζί με τις προσφορές.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email ή ταχυδρομικώς το αργότερο
μέχρι την Δευτέρα, 8.2.2016 και ώρα 17.00 μ.μ., στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.», στην έδρα της επί της λεωφ. Βασ. Σοφίας 109, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα
email: g.papapanagiotou@enterprisegreece.gov.gr
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 υπηρεσιών σχεδιασμού εκδόσεων στο
πλαίσιο του έργου «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
·

προηγούμενη ανάλογη εμπειρία στην υλοποίση συναφούς αντικειμένου

·

3. Ενδεικτική πρόταση δημιουργικού

4. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα είναι συνολική και τελική χωρίς άλλα κόστη και θα περιλαμβάνει το
σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση:
κ. Γιώργος Παπαπαναγιώτου, τηλέφωνο: 210 3355738,
email: g.papapanagiotou@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.

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να
συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H
Enterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια
από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη
τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση
οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)
Έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 109, 115 21 Αθήνα
Γραφείο Θεσσαλονίκης: Κ. Κρυστάλλη 4, 546 30

Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου,
καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών
συμβάσεων. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη του για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας
θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Για την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Βελισσάριος Δότσης
Διευθύνον Σύμβουλος
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Στρατηγικός και επιχειρησιακός
σχεδιασμός για το Ελληνικό Κρασί
στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Φεβρουάριος 2011

Το παρόν αποτελεί σύνοψη του Παραδοτέου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού
branding & marketing για το ελληνικό κρασί.

Για την ολοκληρωμένη κατανόηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου είναι απαραίτητη
η ανάγνωση της πλήρους έκδοσης του Στρατηγικού Παραδοτέου.
Οι τυχόν παρεκκλίσεις οφείλονται στο ότι το παρόν διαμορφώθηκε σε τελικό κείμενο από το
Όργανο Διαχείρισης της Εθνικής Οινικής οντότητας λαμβάνοντας υπ’ όψη τόσο τις απόψεις του
κλάδου όσο και τις δυνατότητες υλοποίησης.
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Εισαγωγή

To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί σύνοψη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου branding και
μάρκετινγκ για τον Ελληνικό Οινικό κλάδο στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται συνοπτικά τα βασικότερα σημεία του στρατηγικού σχεδίου,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Στρατηγική branding-positioning για το ελληνικό κρασί στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

2. Στρατηγική branding-positioning για τις τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές στις διεθνείς αγορές

3. 11 στρατηγικές και 54 τακτικές marketing στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

4. Βασικά λεκτικά στοιχεία ταυτότητας
Στη διαμόρφωση των παραπάνω ελήφθησαν υπόψη:

• Τα συμπεράσματα της Φάσης 1: Διερεύνηση του έργου

• Οι απόψεις των ομάδων Ελλήνων και ξένων ειδικών, της Επιτροπής Παρακολούθησης, και των
Εντεταλμένων Εκπροσώπων του Κλάδου, όπως καταγράφηκαν μέσω ερωτηματολογίων και
συναντήσεων εργασίας

• Οι απόψεις του συνόλου των μελών του κλάδου όπως καταγράφηκαν μέσω πολυάριθμων
συναντήσεων εργασίας στις περιφέρειες.

Όραμα & Αποστολή
Η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού

Το ελληνικό κρασί καλείται τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει ολοένα εντεινόμενες συνθήκες
ανταγωνισμού, τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στην εγχώρια αγορά. Η κλιμάκωση αυτή
τροφοδοτείται από μία σειρά εξελίξεων, οι οποίες συνοψίζονται σε 5 Απειλές και 12 Ευκαιρίες:

5 Απειλές

12 Ευκαιρίες

1. Μετατροπή του κρασιού σε φθηνό προϊόν
μαζικής κατανάλωσης

1.

Αμφισβήτηση της τάσης για
μαζικοποίηση

2. Αυξανόμενη αντιπαλότητα μεταξύ
οινοπαραγωγών χωρών

2.

Ανάδειξη της γαστρονομίας σε στοιχείο
δημιουργικής έκφρασης και lifestyle

3. Είσοδος νέων οινοπαραγωγών χωρών

3.

Ενημερωμένοι καταναλωτές σε
αναζήτηση άμεσης, εξειδικευμένης,
ανεξάρτητης πληροφόρησης

4. Παγκόσμια οικονομική κρίση

4.

Απαίτηση των καταναλωτών για
πιστοποιημένη Ποιότητα

5. Μειονεκτική εθνική Εικόνα της Ελλάδας

5.

Διεύρυνση των περιστάσεων
κατανάλωσης κρασιού

6.

Απαίτηση για βιωσιμότητα, οργανικές και
υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής

7.

Ευρεία αναγνώριση των ευεργετικών
ιδιοτήτων της λελογισμένης καθημερινής
κατανάλωσης κρασιού

8.

Ανάδειξη του οινοτουρισμού σε
δημοφιλή ταξιδιωτική δραστηριότητα

9.

Αξιοποίηση του κρασιού από τους
κλάδους ευζωίας και ομορφιάς

11. Ανάδειξη της συσκευασίας σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
12. Απαίτηση για διαφάνεια και ευκολία στην
επικοινωνία

Στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι η μέγιστη δυνατή ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του
ελληνικού κρασιού κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση
για μεγιστοποίηση των οφελών των ελληνικών οινικών επιχειρήσεων, ιδιωτικών και
συνεταιριστικών.

Προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και τη μελλοντική
ανταγωνιστικότητα του κλάδου αποτελεί η εκπλήρωση των 20 Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας,
όπως εντοπίσθηκαν ήδη από τη Φάση 1 του έργου:

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

Ευθύνη διεκπεραίωσης

1.

Επανατοποθέτηση ελληνικής οινικής οντότητας, γρήγορη Στρατηγικός σχεδιασμός και υλοποίηση
καθιέρωση της υπό εκπόνηση ταυτότητας και
ανταγωνιστικής τοποθέτησης (εικόνας) που να
διαφοροποιεί την ελληνική οινική προσφορά και να
εκφράζει το συγκριτικό της πλεονέκτημα με βάση τις
εντοπισμένες δυνατότητες του ελληνικού κρασιού (νέος
σχεδιασμός marketing & branding)

2.

Θεσμοθέτηση κλαδικών δομών και οργάνωσης που θα
εξυπηρετούν το όραμα και την στρατηγική για το
ελληνικό κρασί και θα εξασφαλίζουν ταχύτητα στις
αποφάσεις, πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην
εφαρμογή προγραμμάτων και λειτουργιών, κλίμακα και
διαπραγματευτική ισχύ, πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αποτελεσματική
στρατηγική συνεργασία και διάλογο μεταξύ των παικτών

Μέριμνα Κλάδου

Μέριμνα Συμβούλου: παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών που άπτονται του δικού του
αντικειμένου

3.

Δημιουργία και άμεση εφαρμογή εθνικής διαδικασίας
Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
ανάδειξης ετικετών-πρεσβευτών της νέας ελληνικής
και υλοποίηση αυτού
οινικής οντότητας, οι οποίες θα εκφράζουν με συνέπεια
τη βασική υπόσχεση της τοπο-ποικιλίας, θα εγγυώνται τη
βέλτιστη δυνατή ποιότητα τελικού προϊόντος και θα
εξασφαλίζουν -ως σύνολο- ποσοτική επάρκεια

4.

Ευθυγράμμιση και εξασφάλιση συντεταγμένης
Μέριμνα Κλάδου
λειτουργίας κυβέρνησης, κράτους, κλαδικών
οργανώσεων, οινοπαραγωγών και αμπελουργών, καθώς
και παρόχων και συντελεστών οινικής εκπαίδευσης,
έρευνας & ανάπτυξης, μάρκετινγκ, design & άλλων
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

5.

Δημιουργία και άμεση εφαρμογή συστημάτων
αποτύπωσης παραγωγής και πωλήσεων και
πιστοποίησης ποιότητας τελικού προϊόντος (μητρώο,
έλεγχοι, ιχνηλασιμότητα, μόνιτορ παραγωγής και
πωλήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό κτλ.), τουλάχιστον
για τις τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές.

6.

Εξέλιξη και ολοκλήρωση κανονιστικού πλαισίου, νόμων Μέριμνα Κλάδου
και κανόνων αυτοδέσμευσης που θα διασφαλίζουν
συνθήκες υγειούς ανταγωνισμού (νόθευση,
«ελληνοποίηση» και «σπάσιμο» τιμών, χρήση σταφυλιών
από αμπελοτεμάχια εκτός του τομέα οίνου, διάθεση

Μέριμνα Κλάδου

ακατάλληλου προϊόντος σε εξωτερική και εσωτερική
αγορά).

7.

Ανάπτυξη και άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου και
σύγχρονου προγράμματος μάρκετινγκ που να
επιλαμβάνεται όλων των αντικειμένων και να αξιοποιεί
τεχνικές και εργαλεία τελευταίας γενιάς και ιδιαίτερα το
διαδίκτυο.

Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
και υλοποίηση αυτού

8.

Ανάπτυξη και εφαρμογή συνεπούς μηνυματολογίας με
βάση την υπό εκπόνηση στρατηγική branding σε όλα τα
μέσα και τις χώρες-αγορές και χρήση περιεχομένου
(οπτικού και λεκτικού) υψηλών ποιοτικών
προδιαγραφών.

Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
και υλοποίηση αυτού

9.

Διαρκής παρακολούθηση εξελίξεων σε όλες τις περιοχές Μέριμνα Κλάδου
του οινικού αντικειμένου διεθνώς και εξασφάλιση
άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες από το σύνολο των
stakeholders του κλάδου, αναλόγως με την περιοχή
Μέριμνα Συμβούλου: παροχή συμβουλευτικών
ενδιαφέροντός τους
υπηρεσιών που άπτονται του δικού του
αντικειμένου

Εμπέδωση κουλτούρας καινοτομίας και συνεχούς
εξέλιξης, και επένδυση σε εξειδικευμένο στελεχιακό
δυναμικό, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, κυρίως με
βάση τις γηγενείς ποικιλίες, καθώς και συνεχής
Μέριμνα κλάδου
επιστημονική καθοδήγηση αμπελουργών και οινοποιών,
10.
με στόχο την ολοκληρωτική αναβάθμιση, καινοτομία και
ανταγωνιστικότητα, κυρίως με βάση τις γηγενείς
ποικιλίες

11.

Δημιουργία πλαισίου προδιαγραφών και εφαρμογή
πρακτικών για την προστασία και θωράκιση του
αμπελώνα και για βιώσιμη, οργανική και υπεύθυνη
αμπελοκαλλιέργεια και οινοποίηση

Μέριμνα κλάδου

12. Σύνδεση της ελληνικής οινικής οντότητας με τη Μεσόγειο Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
και ένταξη των ελληνικών κρασιών σε διαφοροποιημένη και υλοποίηση αυτού
θέση αλλά κοινό πλαίσιο αναφοράς με τα ισπανικά,
ιταλικά και γαλλικά κρασιά

13. Σύνδεση της ελληνικής οινικής προσφοράς με την
Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
υψηλών προδιαγραφών διεθνή γαστρονομία και τους
και υλοποίηση αυτού
εκπροσώπους της (εστιατόρια, σεφ κτλ.) –
συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των πρεσβευτών της
καλής ελληνικής γαστρονομίας

14. Εκπαίδευση και εμπέδωση οινικής κουλτούρας στους
Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
Έλληνες καταναλωτές και επαγγελματίες των κλάδων
και υλοποίηση αυτού
εστίασης, τουρισμού και φιλοξενίας, και συνολική
αναβάθμιση της ποιότητας της on-trade οινικής εμπειρίας
στην Ελλάδα

15. Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων με τους opinion-leaders Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
του κρασιού διεθνώς και ιδιαίτερα στις χώρες-αγορές
και υλοποίηση αυτού
προτεραιότητας (sommeliers, κριτικοί, κτλ.)

16. Ανάπτυξη στοχευμένης διανομής στα trend setting
Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
αστικά κέντρα στις κύριες χώρες-αγορές, η οποία θα
και υλοποίηση αυτού
εξυπηρετεί την στρατηγική ανταγωνιστικής τοποθέτησης
της ελληνικής οινικής προσφοράς και δεν θα εξαντλείται
στα σημεία πώλησης της ομογένειας

17.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων οινοτουριστικών εμπειριών Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
που να εξασφαλίζουν διαφοροποίηση και ποιοτική
και υλοποίηση αυτού
επαφή με την τόπο-ποικιλία, συνδυάζοντας διαθέσιμους
τουριστικούς πόρους (αξιοθέατα και δραστηριότητες)

18. Επίτευξη συνεργειών με τους κλάδους εκπαίδευσης,
ευζωίας και ομορφιάς για ανάπτυξη εξειδικευμένων,
ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που να
απαντούν στις νέες τάσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός branding & marketing
και υλοποίηση αυτού

19. Αυτοδέσμευση ικανού αριθμού επιχειρήσεων για
συνεργασία στις περιοχές που αφορούν τους παραπάνω
κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας

Μέριμνα κλάδου

20. Εξασφάλιση επάρκειας κεφαλαίων για επενδύσεις σε
περιοχές που αφορούν τους παραπάνω κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας

Μέριμνα κλάδου

Σήμερα, ο στρατηγικός σχεδιασμός branding και μάρκετινγκ για το ελληνικό κρασί, ο οποίος
εκπονήθηκε με διαδικασίες συμμετοχής και συναίνεσης,
• παρέχει την απαραίτητη συνολική κατεύθυνση στον ελληνικό οινικό κλάδο,

• καθορίζει υψηλούς και μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους,

• θέτει προτεραιότητες και

• προδιαγράφει τακτικές για την υλοποίησή τους.

Επιπλέον, αποτελεί το όχημα για την επίτευξη συνοχής, διαχέοντας την αίσθηση του κοινού
οράματος και εμπνέοντας τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου προκειμένου να
συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους στην κατεύθυνση του συλλογικού οφέλους.

Στρατηγική Διαφοροποίησης:
η μόνη βιώσιμη επιλογή για το ελληνικό κρασί
Με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης SWOT που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου
(Παραδοτέο 1.5) προέκυψε ότι ο Ανταγωνισμός βάσει κόστους δεν είναι εφικτή στρατηγική για τον
ελληνικό οινικό κλάδο τόσο σήμερα όσο και μελλοντικά (βλ. Στρατηγικό Παραδοτέο, σελ.13).

Ανάγκη επένδυσης στη διαφοροποίηση
Έτσι προκειμένου να εξασφαλισθεί η μελλοντική βιωσιμότητα της ελληνικής οινικής προσφοράς, η
στρατηγική Ανταγωνισμού βάσει διαφοροποίησης αναδείχθηκε ως η μόνη βιώσιμη λύση,
δεδομένων των αντικειμενικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του κλάδου.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να επενδύσει ο κλάδος το σύνολο των διαθέσιμων πόρων
του (οικονομικών, ανθρώπινων κ.α.), προκειμένου να εξασφαλίσει μοναδικά, υψηλής ποιότητας
οινικά προϊόντα που να απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και να αξιολογούνται ως
διαφορετικά και καλύτερα των ανταγωνιστικών.
Τα πεδία διαφοροποίησης στα οποία η ελληνική οινική προσφορά διαθέτει ή είναι σκόπιμο να
αναπτύξει συγκριτικό πλεονέκτημα είναι:

1. Αυθεντικότητα: ιδιαίτερα ελληνικά terroirs και αξιόλογες γηγενείς ποικιλίες.

2. Καινοτομία: ανάπτυξη νέων οινικών προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες των σύγχρονων
καταναλωτών για (i) Βιώσιμες, οργανικές και υπεύθυνες πρακτικές, (ii) Λειτουργικά προϊόντα με
θετικές επιδράσεις στην υγεία, (iii) Premiumization και πολυτέλεια και (iv) Ευκολία στη χρήση
(convenience).

3. Οινοτουρισμός: δημιουργία ιδιαίτερων, υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων οινικών εμπειριών
στις κύριες τουριστικές και οινοπαραγωγικές περιοχές.

Σε αυτή την προσπάθεια οικοδόμησης ανταγωνιστικότητας βάσει διαφοροποίησης, το ελληνικό
κρασί αντιμετωπίζει ως άμεσους ανταγωνιστές τα κρασιά της Αυστρίας, της Νέας Ζηλανδίας, της
Γερμανίας και της Πορτογαλίας, εκείνους τους παίκτες δηλαδή που με κύριο όπλο τη
διαφοροποίηση επιχειρούν να πάρουν μερίδιο αγοράς από τους παραδοσιακούς ηγέτες της αγοράς
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία.

To Όραμα και η Αποστολή για το ελληνικό κρασί
To Όραμα που αποκρυσταλλώθηκε για το ελληνικό κρασί είναι η:

«Η αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας που προσφέρει η ελληνική οινική προέλευση στα
(επώνυμα, τυποποιημένα) κρασιά που παράγονται στην ελληνική επικράτεια»

Αυτό πρακτικά σημαίνει:

• Ένταξη των ελληνικών κρασιών (ποικιλιών, ονομασιών προέλευσης και ετικετών) στους οίνους
αναφοράς του παγκόσμιου αμπελώνα

• Ανάδειξη περισσότερων ελληνικών κρασιών ως κορυφαίων στις σημαντικές διεθνείς
αξιολογήσεις και αναγνώρισή τους από τους διαμορφωτές των παγκόσμιων οινικών τάσεων

• Ενσωμάτωση των ελληνικών κρασιών στις επιλογές όσων συστηματικά καταναλώνουν ποιοτικό
εισαγόμενο κρασί

Κατά συνέπεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός branding και marketing για το ελληνικό κρασί καλείται
να εκπληρώσει διττή Αποστολή:

1. Αναβάθμιση της οινικής εμπειρίας στην Ελλάδα

2. Δημιουργία Εικόνας Αξίας στο εξωτερικό

η οποία με τη σειρά της υπαγορεύει τους δύο βασικούς Σκοπούς για το ελληνικό κρασί τα επόμενα
χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Σκοποί για το ελληνικό κρασί
Εγχώρια Αγορά

Αύξηση πωλήσεων ελληνικού επώνυμου,
τυποποιημένου κρασιού έναντι του μη
τυποποιημένου, ανώνυμου (χύμα)

Διεθνείς Αγορές

Αύξηση μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών
εμφιαλωμένων κρασιών

Στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι να εξυπηρετήσει την επίτευξη των δύο παραπάνω
σκοπών με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, προδιαγράφοντας σειρά στρατηγικών branding και
marketing καθώς και των αντίστοιχων τακτικών τους, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά σε
ακόλουθη ενότητα.

Χρονικός ορίζοντας και στρατηγικές φάσεις υλοποίησης
Φάση Προετοιμασίας

Η Προετοιμασία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία έργα και δράσεις υποδομής, η υλοποίηση των
οποίων είναι αναγκαία προκειμένου να ξεκινήσει η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου branding
και μάρκετινγκ.

Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης Προετοιμασίας: 6-8 μήνες

Εγχώρια αγορά

Το βασικό ζητούμενο για το ελληνικό κρασί στην εγχώρια αγορά στο πλαίσιο του στρατηγικού
σχεδιασμού, είναι η ανάδειξη του επώνυμου, τυποποιημένου ελληνικού κρασιού και η αύξηση των
πωλήσεών του έναντι του χύμα, ανώνυμου.
Η εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού θα βασιστεί σε 3 κύριους στρατηγικούς άξονες:

• Δημιουργία και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού θεσμικού και νομικού πλαισίου.

• Ενστάλαξη ορθών οινικών αντιλήψεων σε επαγγελματίες εστίασης και καταναλωτές αναφορικά
με την ποιοτική διαφοροποίηση του επώνυμου, τυποποιημένου κρασιού από το ανώνυμο, μη
τυποποιημένο κρασί και

• Εδραίωση παροχής ποιοτικής οινικής εμπειρίας.

Όλες οι στρατηγικές μάρκετινγκ που προδιαγράφονται στη συνέχεια για την εγχώρια αγορά είναι
κρίσιμης σημασίας και για την αποτελεσματικότητα του σχεδίου στις ξένες αγορές, λόγω της
δημοφιλίας της Ελλάδας ως προορισμού. Έτσι η υλοποίησή τους (μέσω των αντίστοιχων τακτικών)
είναι αναγκαίο να ξεκινήσει ήδη από τη φάση Προετοιμασίας, από τον πρώτο κιόλας μήνα
εφαρμογής του σχεδίου.

Διεθνείς αγορές

Με γνώμονα τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του στρατηγικού σχεδίου στις διεθνείς αγορές στο
συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, είναι σκόπιμο η υλοποίηση του να χωρισθεί σε τρεις
διακριτές στρατηγικές φάσεις. Για κάθε στρατηγική φάση υλοποίησης θα ορισθούν συγκεκριμένοι
μετρήσιμοι στόχοι, ενώ ο συνολικός χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσής τους θα είναι τουλάχιστον`
μία δεκαετία.
Οι στρατηγικές φάσεις υλοποίησης θα ακολουθήσουν την αναγκαία φάση Προετοιμασίας, όπως
ήδη αναφέρθηκε. Συγκεκριμένα προτείνονται οι εξής φάσεις (αναλύονται παρακάτω):

I.

Φάση 1-Δημιουργία Αξίας: Στόχος είναι η αύξηση της αντιλαμβανόμενης Αξίας που
έχουν τα ελληνικά κρασιά (τυποποιημένα, επώνυμα) στο μυαλό των κρίσιμων ομάδων
κοινού, και κατά συν3πεια η δυνατότητά τους να διεκδικήσουν υψηλότερη τιμή στο
ράφι

II.

Φάση 2-Ανάπτυξη: Στόχος είναι η αύξηση του όγκου πωλήσεων των ελληνικών
κρασιών στο εξωτερικό

III.

Φάση 3-Διεύρυνση: Στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση του όγκου πωλήσεων στο
εξωτερικό και η επικοινωνιακή εκπροσώπηση όλων των σύγχρονων ελληνικών
οινικών οντοτήτων

Στρατηγική ανταγωνιστικής τοποθέτησης
(branding-positioning)
Η στρατηγική ανταγωνιστικής τοποθέτησης αφορά στην προδιαγραφή της θέσης που θέλουμε να
πάρει η «ελληνική προέλευση» ως «μάρκα υπογραφής» (endorsement brand) στο μυαλό των
καταναλωτών ώστε να μεγιστοποιηθεί η Αξία που προσφέρει στα κρασιά που παράγονται στο
έδαφός της και να εξυπηρετηθούν οι δύο βασικοί σκοποί του έργου (όπως παρουσιάστηκαν σε
προηγούμενη ενότητα).

Εθνική οινική υπογραφή και αρχιτεκτονική

Η εθνική οινική υπογραφή (brand name) αντιστοιχεί στο όνομα που θα εκπροσωπεί την εθνική
οινική οντότητα στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές και αποτελεί μία από τις συνιστώσες της
στρατηγικής ανταγωνιστικής τοποθέτησης.
Η εθνική οινική αρχιτεκτονική (brand architecture) προδιαγράφει τη δομή της εθνικής οινικής
προσφοράς, καθορίζοντας τις επιμέρους υπό-οντότητες που την εκπροσωπούν καθώς και τα
αντίστοιχα ονόματά τους. Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την επικοινωνία στις διεθνείς αγορές,
το εθνικό οινικό μάρκετινγκ θα προβάλλει συγκεκριμένες υπό-οντότητες σε κάθε φάση
υλοποίησης. Η λίστα με τις υπό-οντότητες που θα προβάλλονται επικοινωνιακά θα εμπλουτίζεται
διαρκώς, ώστε σταδιακά να συμπεριλάβει το σύνολο των υπό-οντοτήτων που περιλαμβάνονται
στην εθνική οινική αρχιτεκτονική.

Εγχώρια αγορά

H εθνική οινική υπογραφή (brand name) που εκπροσωπεί πλέον το σύνολο της τυποποιημένης,
ποιοτικά ελεγχόμενης ελληνικής οινικής προσφοράς είναι:

«Επώνυμο Ελληνικό Κρασί»

Η πρόταση δομής της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής στην εγχώρια αγορά περιλαμβάνει
συγκεκριμένες υπό-οντότητες, όπως παρουσιάζονται στην παρακάτω σχηματική απεικόνιση:

Διεθνείς αγορές
Με δεδομένη τη σημερινή πραγματικότητα, κρίνεται αναγκαίο η εθνική οινική υπογραφή να
αναδείξει τη σύγχρονη, υψηλής ποιότητας ελληνική οινική προσφορά, ανατρέποντας τις
υπάρχουσες παγιωμένες στερεότυπες αντιλήψεις ετών.

Σήμερα τα «Wines from Greece» δεν αποτελούν διαχειρίσιμη επικοινωνιακή οντότητα, δηλαδή
brand, γιατί:

• Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών που να ορίζει και να τα
προστατεύει.

• Η θεσμοθέτηση και εφαρμογή ποιοτικών ελέγχων των οινικών εξαγωγών (κατά τα πρότυπα
χωρών όπως η Αυστραλία, η Ν. Αφρική κ.α.) φέρεται δυστυχώς ως ανέφικτη, τουλάχιστον στο
ορατό μέλλον.

• Η συντριπτική πλειοψηφία των Wines from Greece που βρίσκονται σήμερα στα ράφια του
εξωτερικού αποτελείται από τα στερεότυπα ελληνικά κρασιά μαζικής παραγωγής και χαμηλής
τιμολογιακής τοποθέτησης (φθηνά).

• Το 50% του κρασιού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι μη τυποποιημένο, ανώνυμο, χαμηλής
ποιότητας και συχνά νοθευμένο ή/και ακατάλληλο. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό αυξάνεται
δραματικά στις τουριστικές περιοχές.

Συνεπώς, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα για τον ελληνικό οινικό κλάδο, κρίθηκε
αναγκαία η δημιουργία μίας ξεχωριστής οινικής υπογραφής (brand name), η οποία θα
εκπροσωπεί ένα διακριτό και διαχειρίσιμο brand και θα επικοινωνεί τη συνολική ποιοτική
αναβάθμιση που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια χάρη στους Έλληνες οινοπαραγωγούς.

H διαφοροποίηση προέκυψε από τη χρήση ενός επιθετικού προσδιορισμού για τα Wines of Greece.
Ας σημειωθεί ότι αυτό από μόνο του θα αποτελεί μία διεθνή καινοτομία, δεδομένου ότι η ελληνική
οινική οντότητα μέχρι στιγμής θα είναι η μόνη που χρησιμοποιεί ένα επίθετο για να προσθέσει
περαιτέρω επικοινωνιακό νόημα στην υπογραφή της.

Η κορυφαία εθνική οινική υπογραφή οφείλει να οριοθετεί την ποιοτική στρατηγική τοποθέτηση
και όχι να επικοινωνεί ένα διαφημιστικού τύπου επιθετικό προσδιορισμό (descriptor).

H εθνική οινική υπογραφή (brand name) που εκπροσωπεί πλέον το σύνολο της τυποποιημένης,
ποιοτικά ελεγχόμενης ελληνικής οινικής προσφοράς στο εξωτερικό είναι:

«New Wines of Greece».

New Wines of Greece είναι όλες οι οινικές υπό-οντότητες που περιλαμβάνονται στην εθνική
οινική αρχιτεκτονική.

Στην εθνική οινική αρχιτεκτονική εντάσσονται ΟΛΕΣ οι οινικές υπό-οντότητες που
προσθέτουν αξία στην ελληνική οινική προσφορά.

Το ίδιο ισχύει και σε επίπεδο κρασιών (ετικετών): το σύνολο της ελληνικής οινοπαραγωγής
που εντάσσεται στην εθνική οινική αρχιτεκτονική ανήκει αυτομάτως στα New Wines of Greece.

Τα κρασιά που εξαιρούνται από τα New Wines of Greece είναι: (i) Το ανώνυμο, αγνώστου
προελεύσεως, μη τυποποιημένο κρασί, (ii) Προϊόντα τύπου «Black Retsina», και (iii) Προϊόντα
μη ενδεδειγμένων οινοποιήσεων.

(Επισημαίνεται ότι η εθνική οινική υπογραφή New wines of Greece δεν θα χρησιμοποιείται ως
διακριτικό στις φιάλες)

Δομή εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής στις διεθνείς αγορές

Τα New Wines of Greece, οι οινικές υπό-οντότητες που συνθέτουν την εθνική οινική αρχιτεκτονική
για το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό, καλύπτουν το σύνολο της σύγχρονης, αξιόλογης ελληνικής
οινικής προσφοράς. Όσα κρασιά (ετικέτες) εντάσσονται σε κάποια από τις οινικές υπό-οντότητες
της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής ανήκουν αυτομάτως στα New Wines of Greece.

Υπό-οντότητες Εθνικής Οινικής Αρχιτεκτονικής

Τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές:
1. Ασύρτικο / Σαντορίνη
2. Μοσχοφίλερο — Μαντινεία
3. Αγιωργίτικο — Νεμέα
4. Ξινόμαυρο — Νάουσα, Αμύνταιο (α' φάση) Γουμένισσα, Ραψάνη (β’ φάση)

Στα New Wines of Greece (εθνική οινική αρχιτεκτονική) εντάσσονται ως αυτόνομες υπό-οντότητες
-εκτός των άλλων αξιόλογων οινικών υπό-οντοτήτων που παρουσιάζονται στη συνέχεια- και
συγκεκριμένες τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές που παρουσιάζουν ανάλογη ετοιμότητα.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε αναλυτική αξιολόγηση των ελληνικών τόπο-ποικιλιών και
αναδείχθηκαν οι 2 λευκές και 2 κόκκινες ποικιλίες που είναι σήμερα οι πλέον έτοιμες να
εκπροσωπήσουν τη νέα Εικόνα αξίας της ελληνικής οινικής προέλευσης με ποιοτική και ποσοτική
επάρκεια, ως αυτόνομες υπό-οντότητες πρεσβευτές.

5. Διακεκριμένα κρασιά
Σε αυτή την υπό-οντότητα περιλαμβάνονται κρασιά (ετικέτες), τα οποία ανεξάρτητα ποικιλιακής
σύνθεσης, έχουν αναδειχθεί ως "εξαιρετικές" σε κορυφαίες, διεθνούς κύρους αξιολογήσεις και
διαγωνισμούς. Η λίστα των αξιολογήσεων και των διαγωνισμών αυτών συμφωνήθηκε και
οριστικοποιήθηκε από τον κλάδο χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης μετατροπής της.

6. Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών
Πρόκειται για κορυφαίας ποιότητας κρασιά (ετικέτες) που ανήκουν (και φέρουν την ανάλογη
πιστοποίηση - εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη) στις κατηγορίες (i) "natural wines" - vins naturels, (ii)
κρασιά από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικά κρασιά, (iii) Παραδοσιακά ελληνικά
κρασιά (iv) κρασιά βιοδυναμικής καλλιέργειας, (v) κρασιά με πιστοποίηση δίκαιου εμπορίου (fair
trade).

7. Επιδόρπιοι οίνοι
Στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί κάθε σημείο υπεροχής του ελληνικού κρασιού, τα γλυκά κρασιά
με ονομασία προέλευσης και συγκεκριμένα τα Vinsanto Σαντορίνης ΟΠΑΠ, Μοσχάτο Σάμου ΟΠΕ,
Μοσχάτο Λήμνου ΟΠΕ, Μοσχάτο Ρόδου ΟΠΕ, Μαυροδάφνη Πατρών ΟΠΕ, Μοσχάτο Πατρών ΟΠΕ /
Ρίου-Πατρών ΟΠΕ και Μοσχάτο Κεφαλληνίας ΟΠΕ, Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας ΟΠΕ, Σητεία ΟΠΕ
θα προβάλλονται επικοινωνιακά από την πρώτη φάση υλοποίησης.

8. Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες και προελεύσεις — Ανερχόμενες τόπο-ποικιλίες
Η υπό-οντότητα αφορά κορυφαίας ποιότητας κρασιά (ετικέτες) από γηγενείς ποικιλίες όπως
Ροδίτης, Βηλάνα, Αθήρι, Ρομπόλα, Σαββατιανό, Μαυρούδι, Μαλαγουζιά και άλλες, τα οποία
μπορούν να ανταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Μέσα στην συγκεκριμένη υπό-οντότητα
εντάσσονται (i) όλες οι ανερχόμενες τόπο-ποικιλίες που σταδιακά στις φάσεις 2 και 3 θα είναι
έτοιμες και θα εξελιχθούν σε τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές και (ii)οι αξιόλογες ποικιλίες και
προελεύσεις που λόγω του περιορισμένου όγκου παραγωγής δεν προβλέπεται να έχουν
ετοιμότητα μεσοπρόθεσμα να αποτελέσουν ανεξάρτητες υπό-οντότητες.

9. Νέες τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές

10. Ελληνικές εκφράσεις διεθνών ποικιλιών
Η υπό-οντότητα αυτή περιλαμβάνει κορυφαίας ποιότητας κρασιά (ετικέτες) οι οποίες
αναδεικνύουν εξαιρετικές εκφράσεις ελληνικών terroirs μέσα από διεθνείς ποικιλίες.

11. Καθημερινά κρασιά

Η υπό-οντότητα αφορά απλά, ευχάριστα κρασιά καθημερινής απόλαυσης με ικανούς όγκους
παραγωγής, τα οποία προσφέρουν ευκολία επιλογής και κυρίως πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής
σε σχέση με τον διεθνή Ανταγωνισμό.

12. Σύγχρονη ρετσίνα

Στη τελευταία φάση του στρατηγικού σχεδίου και εφόσον η σύγχρονη ελληνική οινική προσφορά
έχει αποκτήσει την επιθυμητή Εικόνα στόχο (brand image), ξεφεύγοντας από φολκλόρ συνειρμούς

και το συσχετισμό με χαμηλής ποιότητας ρετσίνες, η σύγχρονη έκφραση της ρετσίνας θα μπορεί να
προβάλλεται επικοινωνιακά.

13. Οινοτουρισμός: μέρος της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής

Λόγω της δημοφιλίας της Ελλάδας ως προορισμού, ο οινοτουρισμός εμπλουτίζει την εθνική οινική
προσφορά στις διεθνείς αγορές και εντάσσεται στην εθνική οινική αρχιτεκτονική ως διακριτή υπόοντότητα (sub-brand). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για λόγους εννοιολογικής συνοχής του κειμένου,
ο οινοτουρισμός παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα (βλ. «Ευκαιρίες Ανάπτυξης Οινοτουρισμού).

Χρονική προτεραιοτητοποίηση στην επικοινωνία της εθνικής
αρχιτεκτονικής

Δεδομένης της έλλειψης Γνώσης και Εικόνας αξίας για το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό και με
γνώμονα την αποτελεσματικότητα του σχεδίου, είναι απαραίτητο να υπάρξει χρονική
προτεραιοτητοποίηση αναφορικά με την επικοινωνία των υπό-οντοτήτων της εθνικής οινικής
αρχιτεκτονικής. Δηλαδή, ανάλογα με τη φάση υλοποίησης του έργου, το εθνικό οινικό μάρκετινγκ
θα προβάλλει επικοινωνιακά συγκεκριμένες οινικές υπό-οντότητες της εθνικής οινικής
αρχιτεκτονικής βάσει προτεραιότητας.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί συνοπτικό διάγραμμα που παρουσιάζει την εξέλιξη του
χαρτοφυλακίου πρεσβευτών στις 3 στρατηγικές φάσεις του έργου.

Εκπροσώπηση των οινικών οντοτήτων με κρασιά (ετικέτες) πρεσβευτές

Οι οινικές υπό-οντότητες θα εκπροσωπούνται από τα αντίστοιχα κρασιά (ετικέτες) πρεσβευτές.
Μοναδικό κριτήριο επιλογής των συγκεκριμένων κρασιών (ετικετών) πρεσβευτών θα είναι η
ποιότητα, η οποία θα αξιολογείται μέσω της εθνικής διαδικασίας επιλογής.1 (βλ. παρακάτω,
«εθνική διαδικασία επιλογής κρασιών-πρεσβευτών»).

Όλα τα κρασιά θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, υπό την προϋπόθεση
ότι εντάσσονται στην εθνική αρχιτεκτονική, ανεξάρτητα με το εάν ανήκουν στις οινικές
υποοντότητες που θα προβάλλονται επικοινωνιακά στην εκάστοτε φάση υλοποίησης

Επικοινωνία των κρασιών (ετικετών) πρεσβευτών

Διευκρινίζεται ότι τα κρασιά (ετικέτες) - πρεσβευτές σε καμία περίπτωση δεν θα προβάλλονται
μέσω προϊοντικών καταχωρήσεων εθνικού οινικού Marketing. Άλλωστε, το εθνικό οινικό
Marketing δεν θα ασχοληθεί με προϊοντική προβολή. Τα κρασιά (ετικέτες) πρεσβευτές θα
προβάλλονται επικοινωνιακά μόνο στο επίσημο εθνικό Portal και σε ειδικές εκδόσεις.

Επίσης διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εθνικής συμμετοχής σε έκθεση στο εξωτερικό, το επίσημο
εθνικό περίπτερο New Wines of Greece – Official Country Representation θα αποτελείται από
εμπειρικούς χώρους που θα προβάλλουν τις υπο – οντότητες της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής
σύμφωνα με την καθορισμένη χρονική προτεραιοποίηση. Τα κρασιά (ετικέτες) – πρεσβευτές θα
εκπροσωπούν τις οινικές υπο – οντότητες, κάνοντας αντιληπτή στις ανθρώπινες αισθήσεις τη
βασική υπόσχεση του ελληνικού κρασιού. Σύμφωνα με τις προτάσεις μας, το επίσημο εθνικό
περίπτερο δεν πρέπει να φιλοξενεί σταντ εταιρειών.

Τα κρασιά (ετικέτες) που επιλέγονται από την εν λόγω εθνική διαδικασία επιλογής κρασιών
πρεσβευτών, με κριτήριο την ποιότητά τους (βλ. παρακάτω, «εθνική διαδικασία επιλογής κρασιών
πρεσβευτών»), θα αποτελούν τα «New Wines of Greece – Selection”.

Επιλογή ονομάτων (brand names) και μεταγραφών οινικών υπόοντοτήτων

Η επιλογή των αγγλικών ονομάτων (brand names) για τις οινικές υπό-οντότητες έγινε με βάση τα
εξής κριτήρια:

• Να είναι ονόματα κατηγοριών κρασιού που να καθορίζουν τον τύπο των κρασιών της κάθε υπόοντότητας και όχι διαφημιστικά σλόγκαν και ονόματα με μικρό χρονικό ορίζοντα.

• Να παρουσιάζουν την ουσία (brand essence) και τη βασική υπόσχεση (core promise) της κάθε
οινικής υπό-οντότητας

• Να μη φέρουν αρνητικές συνεκδοχές ή παρηχήσεις

Ειδικότερα, όσον αφορά τις υπό-οντότητες των τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών, τα ονόματα και οι
αντίστοιχες μεταγραφές τους με λατινικούς χαρακτήρες ήταν απαραίτητο να πληρούν επιπλέον τα
εξής:
• Ευκολία στην προφορά και τη γραφή

• Μη κατοχύρωση από συναφείς εμπορικούς ή άλλους φορείς.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει συνοπτικά τα προτεινόμενα ονόματα για όλες τις οινικές υπόοντότητες, όπως αναφέρονται και στις προηγούμενες ενότητες.

Σημείωση: οι ονομασίες προέλευσης των οίνων ΟΠΑΠ / ΟΠΕ και τοπικών οίνων καθώς και οι
μεταγραφές τους με λατινικούς χαρακτήρες έχουν ήδη προκαθοριστεί από τον κλάδο και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό οι υπο-οντότητες Moscho και Xino θα επικοινωνούνται ως
Moschofilero και Xinomavro.

Branding-positioning στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

Με τη χρήση του Μοντέλου Ανάλυσης Εικόνας Οινικής Οντότητας (Wine Brand Image Model)
καθορίστηκε η στρατηγική ανταγωνιστικής τοποθέτησης (branding-positioning) της σύγχρονης
εθνικής οινικής οντότητας «Επώνυμο Ελληνικό Κρασί» στην εγχώρια αγορά και «New Wines of
Greece» και των τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών της φάσης 1 στις διεθνείς αγορές.

To μοντέλο αναλύει την Εικόνα της οινικής οντότητας σε επιμέρους συγκεκριμένα, διακριτά και
διαχειρίσιμα στοιχεία, τα οποία αποκρυσταλλώνονται σε μία σύντομη φράση, τη βασική υπόσχεση
της οινικής οντότητας. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία που στρατηγικά
επιλέγονται να συνθέσουν την Εικόνα του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού και των New Wines of
Greece. Επίσης, παρατίθενται οι βασικές υποσχέσεις τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών.

Τα αναλυτικά στοιχεία Εικόνας των τοπο-ποικιλιών πρεσβευτών περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό
Παραδοτέο.

Εικόνα (brand image) εθνικής οινικής οντότητας
για την εγχώρια αγορά

Τύποι κρασιού
Wine types

Όλοι οι επώνυμοι, τυποποιημένοι ελληνικοί οίνοι, ελαφρείς
ήσυχοι οίνοι (still light wines), αφρώδεις και επιδόρπιοι οίνοι

Αντικειμενικά
χαρακτηριστικά

1. Εύρος σύγχρονων, επώνυμων & τυποποιημένων ποιοτικών
κρασιών

Features

2. Σύγχρονη, ανθρώπινης κλίμακας οινοπαραγωγή
3. Ενθουσιώδεις επαγγελματίες οινοποιοί, αμπελουργοί και
επιστημονικό προσωπικό
4. Το κρασί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού
5. Περιοχές και ονομασίες προέλευσης / Μοναδικά και ποικίλα
terroirs
6. Ευγενείς γηγενείς και επιλεγμένες διεθνείς ποικιλίες
7. Μέρος της μεσογειακής διατροφής & ελληνικής
γαστρονομίας

Ιδιότητες
Attributes

1. Το πραγματικό Ελληνικό κρασί σήμερα
2. Πιστοποιημένης ταυτότητας και ποιότητας
3. Διακεκριμένο / Αξιόλογο
4. Μοναδικό
5. Καταλύτης της ελληνικής ιεροτελεστίας γύρω από το
τραπέζι

Οφέλη Benefits

1. Αυθεντική απόλαυση (με σημερινούς όρους)
2. Ασφάλεια στην κατανάλωση
3. Ποιότητα ζωής
4. Ανθρώπινη επαφή

Άνθρωποι
Δημιουργικοί άνθρωποι όλων των δημογραφικών που
Consumer imagery εξελίσσονται, διακρίνονται για τις επιδόσεις τους, δίνουν
σημασία στη λεπτομέρεια, εκτιμούν την ποιότητα, δεν μένουν
στην επιφάνεια.

Εμπειρίες

Εικόνες με αληθινούς ανθρώπους που «αφουγκράζονται» με
όλες τις αισθήσεις τους το κρασί, διακρίνουν τη
Experience imagery διαφορετικότητα μεταξύ οίνων και είναι σε θέση να
εκτιμήσουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τη συνολική
τους ποιότητα.
Αξίες

1. Προσωπική εξέλιξη

Emotional imagery 2. Αυτοσεβασμός
3. H αίσθηση του «ανήκειν»
4. Ευζωία (ευ ζήν)
Βασική υπόσχεση
Brand Essence

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΣΙ
Η αυθεντική απόλαυση του ελληνικού κρασιού σήμερα
Το ελληνικό κρασί σήμερα

Εικόνα (brand image) εθνικής οινικής οντότητας
για τις διεθνείς αγορές

Τύποι κρασιού

Still Light Wines (white, red, rose), sparkling and dessert wines
from:

Wine types

- noble indigenous varieties with diverse, heterogeneous
characters that cover a wide spectrum of taste preferences.
- selected international varieties as well as their blends with
indigenous grapes
Wine sub-brands communicated:
Phase 1: Assyrtiko| Xino (Xinomavro) | Moscho (Moschofilero) |
Nemea | Award winners | Discovery wines | Organic wines |
Dessert wines.
Phase 2: Other ambassador varietal-regions
Phase 3: Classics reimagined | Casual wines | Retsina
reinvented

Αντικειμενικά

1. Regions & appellations / Unique and diverse terroirs

χαρακτηριστικά

2. Critical mass of quality wines

Features

3. Contemporary, human scale wine production
4. Passionate winemakers and wine growers
5. Long history - Wine as an integral part of Greek culture from
antiquity until today
6. Greece a popular destination - tourism & wine tourism
7. Real life authenticity
8. Greek gastronomy

Ιδιότητες

1. Distinguished

Attributes

2. Undiscovered
3. European
4. «Must-try»
5. Today's

6. Rare in nature
7. Uncommon
Οφέλη

1. Exploration - stretching your sensory palette

Benefits
2. Self-reward / indulgement

3. Connoisseurship

4. Advocating vinodiversity
Άνθρωποι
Consumer imagery
Εμπειρίες

Wine travellers: people who passionately seek unconventional wine
experiences, taking pleasure in a journey of knowledge and self-advancement

Experience imagery

Evocative images with real people, sharing diverse social occasions, immersing
all their senses in intense and pleasurable wine experiences that capture the
unique character of each of the ambassador wines

Αξίες

Individuality Self-fulfillment

Emotional imagery
Βασική υπόσχεση

NEW WINES OF GREECE

Brand essence

Distinct wine experiences for wine seekers delving beyond
Ιδιαίτερες οινικές εμπειρίες για εξερευνητές του κρασιού που αναζητούν πέρα
από τα καθιερωμένα

Εικόνα (brand image) τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών
για τις διεθνείς αγορές

Βασική υπόσχεση

Rarest Assyrtiko: A precious wine that invites you to discover the unique
heritage of its striking terroir

Exotic Moscho (Moschofilero): An elegant wine that overwhelms with its
freshness and aromas and «travels» you to delightful gustatory destinations

Captivating Nemea: An enchanting wine that lets you relax and enjoy pleasant
moments of human contact

Intricate / Intriguing Xino (Xinomavro): An idiosyncratic wine that unveils its
complexity to those who passionately explore previously untraveled gustatory
paths

Στρατηγικές & Τακτικές εφαρμογής
Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τις στρατηγικές μάρκετινγκ («στρατηγικός
σχεδιασμός») και τις αντίστοιχες τακτικές («επιχειρησιακός σχεδιασμός») που προτείνονται από
τον Σύμβουλο στο πλαίσιο του έργου και αφορούν την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές. .
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 11 στρατηγικές και τις αντίστοιχες 54 τακτικές καλύπτοντας όλα τα
αντικείμενα του μάρκετινγκ:

Γεωγραφική στόχευση

Προώθηση πωλήσεων

Στόχευση σε επίπεδο κρίσιμων ομάδων Επικοινωνία και προβολή
επιρροής
Καθορισμός των πλέον ελκυστικών
ομάδων καταναλωτών-στόχων

Internal marketing

Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας της
προϊοντικής προσφοράς

Brand management

Εξασφάλιση αποτελεσματικής διανομής Τιμολογιακή πολιτική
on- και off-trade

Οι στρατηγικές και τακτικές παρουσιάζονται ανά φάση υλοποίησης:

1. Προετοιμασία,

2. Φάση 1: Δημιουργία Αξίας,

3. Φάση 2: Ανάπτυξη,

4. Φάση 3: Διεύρυνση,

και προτεραιοτητοποιούνται αναφορικά με τη φάση έναρξης και ολοκλήρωσής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στόχος της συγκεκριμένης ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στον αναγνώστη
να αποκτήσει -σε λίγο χρόνο- μία συνολική εικόνα για όσα προδιαγράφονται στον στρατηγικό
και επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ελληνικό κρασί. Διευκρινίζεται ότι για την πλήρη
κατανόηση του σχεδιασμού είναι αναγκαία η μελέτη του πλήρους Στρατηγικού Παραδοτέου,

όπου επεξηγούνται, αναλύονται και προδιαγράφονται σε βάθος οι επιμέρους στρατηγικές και
τακτικές, ενώ τίθενται και συγκεκριμένοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι εφαρμογής.

Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί συνοπτικό διάγραμμα που παρουσιάζει τις 11 στρατηγικές και 54
τακτικές που περιλαμβάνονται στο σχέδιο.

Προετοιμασία
Η Προετοιμασία περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία έργα και δράσεις υποδομής που αφορούν το
εθνικό οινικό μάρκετινγκ στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, χωρίς τα οποία είναι αδύνατη η
περαιτέρω υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου.
Συνεπώς, στη φάση αυτή περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι στρατηγικές άμεσης προτεραιότητας
των οποίων η υλοποίηση οφείλει να ξεκινήσει από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής του
σχεδίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

·

5 στρατηγικές βάσης, δηλαδή στρατηγικές κοινές για την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές

·

3 στρατηγικές αποκλειστικά για την εγχώρια αγορά και

·

2 στρατηγικές αποκλειστικά για τις διεθνείς αγορές

Συνοπτική παρουσίαση στρατηγικών και τακτικών φάσης Προετοιμασίας

Η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τις στρατηγικές και τακτικές. Για περισσότερες
λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή των όσων προδιαγράφονται είναι αναγκαία η μελέτη του
πλήρους Στρατηγικού Παραδοτέου.

Στρατηγική Α1: Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης εθνικής οινικής
οντότητας

Τακτική Α1.1: Ίδρυση οργάνου διαχείρισης της εθνικής οινικής οντότητας.

Στόχος του οργάνου είναι η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου προκειμένου να υλοποιηθούν το
Όραμα, η Αποστολή και οι Σκοποί για το ελληνικό κρασί. Για τη σωστή και αποτελεσματική
λειτουργία του κρίνεται αναγκαία η εμπλοκή εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών από το χώρο
του marketing.

Στρατηγική Α2: Δημιουργία κορυφαίας ποιότητας on-brand περιεχομένου
και υλικού μάρκετινγκ.

Τακτική A2.1: Σταχυολόγηση υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου οπτικού και λεκτικού
περιεχομένου.

Το περιεχόμενο οφείλει να εκφράζει τη βασική υπόσχεση και τα στοιχεία Εικόνας του σύγχρονου
ελληνικού κρασιού, όπως καθορίζονται από την στρατηγική branding-positioning. Θα
περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο, ήχους/μουσική, χάρτες και διαγράμματα, κείμενα,
πολυμεσικό περιεχόμενο κοκ.

Τακτική A2.2: Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης (content library).

Οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού σε μια διαχειρίσιμη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ώστε να
εξασφαλίζεται συνοχή στην επικοινωνία, με συνέπεια προς την εθνική στρατηγική brandingpositioning, ασχέτως φορέα υλοποίησης της κάθε ενέργειας.

Τακτική A2.3: Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας on-brand υλικού μάρκετινγκ (marketing collateral).

Δημιουργία εύρους υλικού και εφαρμογών επικοινωνίας και μάρκετινγκ, με συνέπεια προς την
εθνική στρατηγική branding-positioning, που θα καλύπτει τις ανάγκες επικοινωνίας με τα κρίσιμα

κοινά. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει: εκδόσεις για τα New Wines of Greece, χάρτες και POS υλικό,
βίντεο, multimedia, podcasts, ενημερωτικό -εκπαιδευτικό υλικό για media και trade κ.α.

Στρατηγική A3: Κεφαλαιοποίηση στη χρήση του διαδικτύου

Τακτική A3.1: Δημιουργία πόρταλ για την εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Το πόρταλ θα αποτελεί την επίσημη εκπροσώπηση της ελληνικής οινικής οντότητας στο διαδίκτυο
παρέχοντας ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, πολυμεσικό, διαδραστικό περιεχόμενο για το ελληνικό
κρασί. Επίσης, προδιαγράφεται ως απαραίτητη η υλοποίηση σειράς συγκεκριμένων δράσεων
γνωστοποίησης και καθιέρωσης του πόρταλ στο διαδίκτυο.

Τακτική A3.2: Δημιουργία "ανεξάρτητων" (unendorsed) ηλεκτρονικών καταστημάτων στις
χώρες-αγορές προτεραιότητας

Τα «ανεξάρτητα» ηλεκτρονικά καταστήματα θα αποτελούν ένα μόνιμο και σταθερό κανάλι
διανομής για τη σύγχρονη ελληνική ποιοτική προσφορά που θα εξασφαλίζει επάρκεια σε κρασιά

της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής στις χώρες-αγορές προτεραιότητας και θα δίνει λύση στο
πρόβλημα διανομής μικρών παραγωγών.

Τακτική A4.1: Δράσεις δημιουργίας και ενίσχυσης θεμελιωδών άμπελο-οινικών υποδομών

Στόχος των δράσεων είναι η υποστήριξη των ισχυρισμών ποιότητας και της στρατηγικής
ανταγωνιστικής τοποθέτησης των τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
εξυγίανση αμπελώνων και κλωνική επιλογή για τις ποικιλίες πρεσβευτές, δημιουργία
πιστοποιημένων φυτωρίων για γηγενείς ποικιλίες, προσδιορισμός διακριτών επιμέρους terroirs
εντός ζωνών, επένδυση σε πειραματικές οινοποιήσεις, εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης
ποιότητας και ιχνηλασιμότητας, δημιουργία σήμανσης διαφορετικών τρόπων οινοποίησης εντός
ζωνών κ.α.

Τακτική A4.2: Οριζόντιες επαγγελματικές γευστικές δοκιμές τοπο-ποικιλιών

Αφορά στη διοργάνωση ετήσιων γευστικών δοκιμών και χημικών αναλύσεων των κρασιών της
νέας εσοδείας, με στόχο την αποτύπωση και αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης των κρασιών
κάθε ονομασίας προέλευσης ανά εσοδεία (vintage rating).

Τακτική A4.3: Υποστήριξη δημιουργίας κρασιών με βιώσιμες, οργανικές και υπεύθυνες
πρακτικές

Αποτελεί άξονα οινικής προϊοντικής καινοτομίας που απαντά στην παγκόσμια τάση για «ηθική»
κατανάλωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κρασί παρουσιάζουν οι κατηγορίες κρασιών
βιολογικής γεωργίας, κρασιών με μηδενικό περιβαλλοντικό ισοζύγιο (μηδενικές εκπομπές ρύπων
CO2) και κρασιών δικαίου εμπορίου.

Τακτική A4.4: Δημιουργία premium/exclusive κρασιών

Πρόκειται για τον δεύτερο άξονα προϊοντικής καινοτομίας με ενδιαφέρον για το ελληνικό κρασί,
και αφορά κρασιά ειδικής εσοδείας, περιορισμένου αριθμού φιαλών, με σύστημα πώλησης en
primeur, κρασιά με την υπογραφή VIPs ή/και flying winemakers κοκ.

Τακτική A4.5: Βραβεύσεις καινοτόμων οινικών προϊόντων

Θεσμοθέτηση βράβευσης της οινικής καινοτομίας και ενσωμάτωση των βραβείων στον εθνικό
οινικό διαγωνισμό. Τα βραβευμένα κρασιά θα εντάσσονται αυτόματα στα κρασιά πρεσβευτές New
Wines of Greece - Selection.

Στρατηγική Α5: Επικοινωνία και συνοχή μεταξύ των μελών του κλάδου
(internal marketing).

Τακτική A5.1: Πρόσβαση σε έρευνες αγοράς και μελέτες καταναλωτή

Ελεύθερη πρόσβαση των μελών του κλάδου σε έρευνες και μελέτες που αφορούν τις αγορές
στόχους. Επίσης, κρίνεται αναγκαία η άμεση διεξαγωγή ερευνών:

• Usage & Attitudes των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά με το κρασί

• Συγκριτική ποιοτική έρευνα vs. Ανταγωνισμού στις 3 χώρες-αγορές αναφοράς

• Ετήσιες έρευνες brand tracking στις χώρες-αγορές αναφοράς

Τακτική A5.2: Δημιουργία υποστηρικτικού ενημερωτικού υλικού

Στόχος η εξασφάλιση διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης των μελών του κλάδου σχετικά με την
παραγωγική/οικονομική απόδοση και εμπορική πρόοδο του κλάδου, θέματα οινικής έρευνας και
τεχνολογίας, κινήσεις του ανταγωνισμού κά. Η διάχυση της πληροφορίας θα επιτυγχάνεται μέσω
ετήσιων και interim αναφορών, ενημερωτικών εγχειριδίων (σε θέματα νομοθεσίας, εξαγωγών
κ.α.), extranet site και χρήση σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων κοκ.

Τακτική A5.3: Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης του οινικού κλάδου

Συνέργειες με τον κλάδο εκπαίδευσης για αναβάθμιση τεχνογνωσίας μέσω πιστοποιημένων
προγραμμάτων για τις ανάγκες κάθε ειδικότητας, καθώς και εξειδικευμένων προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα. Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και τα ταξίδια εξοικείωσης στο
εξωτερικό με στόχο τη διαμόρφωση επαγγελματικής παιδείας και συνείδησης.

Τακτική A5.4: Αναβάθμιση οινικών διαγωνισμών

Αφορά την αναβάθμιση του Διεθνούς Διαγωνισμού Θεσσαλονίκης με στόχο την προβολή της
σύγχρονης ελληνικής οινικής προσφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκόπιμες κινήσεις είναι η
ανάθεση εκτέλεσης/οργάνωσης σε εξειδικευμένη εταιρία, η ανακήρυξη του ως επίσημου
διαγωνισμού για το ελληνικό κρασί, η επικοινωνιακή αξιοποίηση των προσωπικοτήτων που θα
συμμετέχουν και η οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους .

Στρατηγική B1: Πάταξη αθέμιτου ανταγωνισμού και κακών πρακτικών.

Στρατηγική Β2: Ηθική και νομική «αποκαθήλωση» του ανώνυμου,
μη τυποποιημένου κρασιού, και αποκατάσταση ορθών οινικών
αντιλήψεων

Τακτικές Β1.1 και Β.2.2: Επικαιροποίηση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου

Αναφορικά με:

• Περιορισμό κακών πρακτικών: νόθευση, «ελληνοποίηση», διάθεση ακατάλληλων προϊόντων,
«σπάσιμο» τιμών

• Περιορισμό εμπορίας ανώνυμου, μη τυποποιημένου κρασιού.

Τακτική Β1.2 και Β2.2: Αυτοδέσμευση του κλάδου για αντιμετώπιση κακών πρακτικών και
υιοθέτηση συνυπογραφής

Αφορά την υπογραφή διακήρυξης αυτοδέσμευσης για εφαρμογή θεμιτών πρακτικών από τα μέλη
του κλάδου, την πάταξη της διακίνησης ανώνυμου, μη τυποποιημένου κρασιού και την ένταξη της
υπογραφής «Επώνυμο ελληνικό κρασί» στην υπογραφή των συλλογικών κλαδικών οργάνων.

Τακτική Β1.3 και Β2.3: Έλεγχος και μέτρα αντιμετώπισης κακών πρακτικών και σε τοπικό
επίπεδο

Αφορά την τακτική και συστηματική συνεργασία των τοπικών κλαδικών διεπαγγελματικών με
τοπικές αρχές και stakeholders, καθώς και τη θέσπιση διαδικασιών ελέγχου για την εξάλειψη
κακών πρακτικών και διακίνησης ανώνυμου, μη τυποποιημένου κρασιού.

Τακτική Β2.4: Επιστημονική έρευνα για τους κινδύνους της κατανάλωσης μη τυποποιημένου,
ανώνυμου κρασιού

Πραγματοποίηση έρευνας τεκμηρίωσης των κινδύνων της κατανάλωσης μη τυποποιημένων,
ανώνυμων προϊόντων στην υγεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος η
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στα κρίσιμα κοινά και η ευαισθητοποίησή τους.

Τακτική Β2.5: Εμπέδωση ορθής οινικής κουλτούρας στους Έλληνες καταναλωτές και την
ομογένεια

Αφορά τη δημιουργία ενημερωτικής / εκπαιδευτικής καμπάνιας για το Επώνυμο ελληνικό κρασί
στην Ελλάδα (συνδυασμός ενεργειών διαφήμισης, ανυπόγραφες καμπάνιες και προωθητικές
ενέργειες), καθώς και ενημερωτικές πρωτοβουλίες γύρω από τη σύγχρονη ελληνική οινική
προσφορά στους ομογενείς.

Στρατηγική Β3: Αναβάθμιση ελληνικής οινικής εμπειρίας

Τακτική Β3.1: Ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών (brand alliances) με κλάδους φιλοξενίας,
εστίασης, μεταφορών

Αφορά συμμαχίες με κλάδους που διαμορφώνουν την ελληνική οινική εμπειρία προς τους Έλληνες
και τους ξένους επισκέπτες-καταναλωτές. Η τακτική περιλαμβάνει την υπογραφή μνημονίων
συνεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αναβάθμισης της οινικής εμπειρίας και
προώθησης του επώνυμου ελληνικού κρασιού.

Τακτική Β3.2: Εδραίωση αντίληψης της οινικής εμπειρίας ως πολιτιστικού αγαθού

Αφορά πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παικτών που εμπλέκονται άμεσα
στους κλάδους διασκέδασης, εστίασης, φιλοξενίας και τουρισμού γενικότερα, αναφορικά με την
υπεραξία της οινικής εμπειρίας ως πολιτιστικού αγαθού.

Τακτική Β3.3: Εξορθολογισμός τιμολογιακής τοποθέτησης

Περιλαμβάνει δράσεις με στόχο την επαναξιολόγηση των τιμών πώλησης των ελληνικών κρασιών
στο on-trade, καθώς και επίσημες αλλά και ανυπόγραφες πρωτοβουλίες του κλάδου για
προώθηση της value-for-money οινικής εμπειρίας.

Τακτική Β3.4: Εκπαίδευση κλάδου εστίασης και φιλοξενίας

Αφορά πρωτοβουλίες εκπαίδευσης των επαγγελματιών των κλάδων εστίασης και φιλοξενίας,
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές, προσκειμένου να παρέχουν άρτια οινική εμπειρία,
εκπροσωπώντας επάξια τη σύγχρονη ελληνική οινική προσφορά.

Τακτική Β3.5: Σύστημα πιστοποίησης και δημιουργία δικτύου ποιοτικής on-trade οινικής
εμπειρίας

Στόχος η δημιουργία ενός δικτύου πιστοποιημένων εστιατορίων/wine bars «πρεσβευτών», που θα
είναι σε θέση να προσφέρουν σύγχρονη, πειστική ελληνική οινική εμπειρία σε Έλληνες και ξένους
καταναλωτές.

Τακτική Β3.6: Συνέργειες προώθησης με τα κορυφαία εστιατόρια και ξενοδοχεία διεθνούς
πελατείας

Στόχος είναι η γνωριμία των ξένων επισκεπτών ανώτερης οικονομικής τάξης με το σύγχρονο
ελληνικό κρασί μέσω πρωτοβουλιών, όπως table d' hote wine lists γευσιγνωσίας, ενημερωτικού
εντύπου για το ελληνικό κρασί, experience space για το ελληνικό κρασί σε ξενοδοχεία κ.α. Τα
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία/ εστιατόρια θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλονται μέσα από δράσεις
του εθνικού οινικού marketing.

Τακτική Β3.7: Παρουσία στις διεθνείς πτήσεις

Εξασφάλιση παρουσίας ποιοτικών ελληνικών κρασιών σε on-board λίστες διεθνών πτήσεων
ελληνικών αεροπορικών εταιριών, καθώς και στις λίστες wine bars σε χώρους διεθνών
αναχωρήσεων ελληνικών αεροδρομίων. Σκόπιμες κρίνονται και οι προωθητικές ενέργειες στα
duty free ελληνικών διεθνών αερολιμένων.

Τακτική Β3.8: Δημιουργία εξειδικευμένων corners/shops-in-shop

Αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου σημείων πώλησης σε σημεία κλειδιά (αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος, μεγάλα αστικά κέντρα, ξενοδοχεία πολυτελείας σε επιλεγμένα θέρετρα τύπου Ελούντα
κοκ.). Στόχος η σωστή εξυπηρέτηση και ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με το ελληνικό
κρασί και η ενίσχυση και εδραίωση της νέας Εικόνας Αξίας.

Στρατηγική Γ1: Προστασία και διαχείριση εθνικής οινικής οντότητας και
υπογραφής

Τακτική Γ1.1: Αυτοδέσμευση οινικών επιχειρήσεων

Προδιαγράφει τη σύνταξη ενός «συμβολαίου αυτοδέσμευσης» αναφορικά με την τήρηση ορθών
και θεμιτών πρακτικών εξαγωγικού εμπορίου, η υπογραφή και τήρηση του οποίου θα δίνει
προνόμια στις αντίστοιχες εταιρίες, όπως συμμετοχή στην εθνική διαδικασία επιλογής κρασιώνπρεσβευτών, σε δράσεις εθνικού οινικού μάρκετινγκ, δικαίωμα αίτησης χρηματοδότησης από
εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια κ.α.

Τακτική Γ1.2: Εθνική διαδικασία επιλογής κρασιών (ετικετών) πρεσβευτών

Διαφανής, αδιάβλητη διαδικασία επιλογής προκειμένου να εξασφαλισθεί η αρτιότερη
εκπροσώπηση της νέας Εικόνας αξίας του ελληνικού κρασιού. Στη διαδικασία συμμετέχουν όλα τα
κρασιά που εντάσσονται στην εθνική αρχιτεκτονική, ανεξάρτητα με το εάν ανήκουν στις οινικές
υπό-οντότητες που προβάλλονται επικοινωνιακά στην εκάστοτε φάση υλοποίησης.

Στρατηγική Γ2: Απόκτηση ελέγχου στις αναφορές για το ελληνικό κρασί
στη διεθνή δημοσιότητα και διάλογο, και στη διαμόρφωση αντιλήψεων
στα κρίσιμα κοινά

Τακτική Γ2.1: Παρατηρητήριο - Μηχανισμός παρακολούθησης, απόκρισης και συμμετοχής στη
διεθνή δημοσιότητα και διάλογο

Το Παρατηρητήριο θα είναι υπεύθυνο για:

• την καθημερινή παρακολούθηση και καταγραφή του διεθνούς δημόσιου διαλόγου γύρω από το
ελληνικό κρασί και άλλων σχετικών θεματικών

• τη διεξαγωγή proactive έρευνας για πρωτοβουλίες δημοσιότητας σημαντικών ΜΜΕ σε Θέματα
που άπτονται της ατζέντας του κλάδου

• την αξιολόγηση σπουδαιότητας και επιρροής κάθε στοιχείου στη δημόσια ρητορική, με σκοπό το
συντονισμό άμεσης, έγκυρης και ουσιαστικής απόκρισης εκ μέρους του ελληνικού οινικού κλάδου.

Τακτική Γ2.2: Δημιουργία γραφείων επικοινωνίας

Δημιουργία γραφείων επικοινωνίας για το ελληνικό κρασί στα αστικά κέντρα προτεραιότητας των
χωρών-αγορών αναφοράς, τα οποία θα λειτουργούν ως σημεία επαφής της ελληνικής οινικής
οντότητας με τα κρίσιμα κοινά της (καταναλωτές, παίκτες του εμπορίου, δημοσιογράφους,
κριτικούς κρασιού κα.)

Φάση 1 - Δημιουργία Αξίας (αφορά τις διεθνείς αγορές)

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η στρατηγική της Φάσης 1 - Δημιουργία Αξίας που αφορά την
Οικοδόμηση και διεύρυνση σχέσεων Αξίας με τα κρίσιμα κοινά για το ελληνικό κρασί στις διεθνείς
αγορές. Αρχικά καθορίζονται τα κρίσιμα κοινά και προσδιορίζονται οι αποδέκτες-στόχοι του
μηνύματος ενώ στη συνέχεια παρατίθενται οι αντίστοιχες προτεινόμενες τακτικές.

Επισημαίνεται ότι η παρακάτω ενότητα παρουσιάζει συνοπτικά τις στρατηγικές και τακτικές. Για
περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτική περιγραφή των όσων προδιαγράφονται είναι αναγκαία
η μελέτη του πλήρους Στρατηγικού Παραδοτέου.

Στρατηγική Γ3: Οικοδόμηση και διεύρυνση σχέσεων Αξίας με τα κρίσιμα κοινά.

Γεωγραφική στόχευση:

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού, το
πρόγραμμα εθνικού οινικού μάρκετινγκ στο εξωτερικό θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα,
ολιγάριθμα αστικά κέντρα που επηρεάζουν τις σύγχρονες οινικές τάσεις και στα οποία
παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση εισαγόμενου κρασιού.

Η.Π.Α.
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Γερμανία

Ο Νόμος των λίγων: Το 10% επηρεάζει το υπόλοιπο 90%
Βασικός στόχος του δράσεων του εθνικού οινικού μάρκετινγκ θα είναι το 10% των opinion leaders
της κοινής γνώμης αναφορικά με το κρασί, οι οποίοι στη συνέχεια θα επηρεάσουν το υπόλοιπο
90%.

Οικοδόμηση και διεύρυνση σχέσεων Αξίας με τα κρίσιμα κοινά:

Στο Στρατηγικό Παραδοτέο προσδιορίζονται και παρουσιάζονται συγκεκριμένα οι παίκτες του
εμπορίου και οι καταλύτες διεθνούς δημόσιας ρητορικής ανά αστικό κέντρο στόχο, τους οποίους
το εθνικό οινικό μάρκετινγκ οφείλει να προσεγγίσει κατά τη Φάση 1 υλοποίησης του σχεδίου.

Τακτικές προς τους παίκτες του εμπορίου

Τακτική Γ3.1: Προσέγγιση επιλεγμένων παικτών του εμπορίου και συνεργατικό marketing με
στόχο πελάτες τους

Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών εκδηλώσεων γνωριμίας 1-2 φορές το χρόνο με στόχο την
ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών και προωθητικών συνεργειών σε top πελάτες των
συγκεκριμένων παικτών του εμπορίου.

Τακτική Γ3.2: Υποστήριξη ανάπτυξης ποιοτικής παρουσίας (on-/ off-trade) και συνεργειών

Αφορά στην υποστήριξη προγραμμάτων προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού σε
σημεία πώλησης, on- και off- trade, καθώς επίσης και στη δημιουργία "New Wines of Greece"
promotional corners και ambassador shops, σε συνεργασία με εξειδικευμένους retailers.

Τακτική Γ3.3: Ενημέρωση και εκπαίδευση

Περιλαμβάνει ενέργειες όπως: lobbying για ένταξη του ελληνικού αμπελώνα στη διδακτέα ύλη των
εξειδικευμένων σπουδών αναφορικά με το κρασί στο εξωτερικό, εκπαίδευση στελεχών του
κλάδου και του εμπορίου αναφορικά με τη σύγχρονη ελληνική οινική προσφορά, και ενημέρωση
και εκπαίδευση των εργαζομένων στην ελληνική γαστρονομία στο εξωτερικό.

Τακτική Γ3.4: Επίσημη εθνική εκπροσώπηση σε Εκθέσεις

Αφορά στη δημιουργία ενός εμπειρικού χώρου παρουσίασης των New Wines of Greece και των
υπό-οντοτήτων της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής, που θα τα καθιστά αντιληπτά στις ανθρώπινες
αισθήσεις.

New Wines of Greece – Official Country Representation

Τακτικές προς τους καταλύτες της διεθνούς ρητορικής

Τακτική Γ3.5: Καμπάνιες τύπου "seeding trial"

Αφορά στην ενεργό εμπλοκή opinion leaders σε θεματικές γευστικές δοκιμές στις αγορές-στόχους,
κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα αξιολογούν και θα συνεισφέρουν με απόψεις
και προτάσεις.

Τακτική Γ3.6: Exclusive υψηλού προφίλ γευσιγνωσίες

Προδιαγράφει σειρά από ιδιαίτερες, ευρηματικές γευστικές δοκιμές σε trend-setting εστιατόρια
στα αστικά κέντρα - στόχους με συμμετοχή επιφανών επαγγελματιών (sommeliers, chefs, maitre
d's).

Τακτική Γ3.7: Διοργάνωση οριζόντιας γευσιγνωσίας τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών

Περιλαμβάνει θεματικό ταξίδι εξοικείωσης επίλεκτου πάνελ ειδικών που θα αφορά συγκεκριμένη
ποικιλία ή ονομασία προέλευσης και στη διάρκεια του οποίου θα γίνουν κάθετες και οριζόντιες
γευστικές δοκιμές. Επιπλέον, προδιαγράφεται επικοινωνιακή αξιοποίηση της δράσης με τη
δημιουργία ειδικών εκδόσεων, ντοκιμαντέρ κλπ.

Τακτικές προς ελκυστικές ομάδες καταναλωτών

Τακτική Γ3.8 (διεύρυνση της Γ3.8): Καμπάνιες τύπου "seeding trial".

Βλ. τακτική Γ3.5.

Τακτική Γ3.9: Exclusive δράσεις για το 10% των connoisseurs καταναλωτών

Περιλαμβάνει δράσεις προώθησης του ελληνικού κρασιού στους top πελάτες wine clubs και
εξειδικευμένων αλυσίδων διανομής, όπως κάθετες γευσιγνωσίες - παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά
"σεμινάρια" γαστρονομίας, μαγειρικής και κρασιού, ταξίδια εξοικείωσης κ.α.

Τακτική Γ3.10: Συστηματική συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και αξιολογήσεις κύρους

Αφορά στη συντονισμένη (με την υποστήριξη του κλάδου) προσπάθεια για απόκτηση βραβεύσεων
και διακρίσεων των ελληνικών κρασιών σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς και αξιολογήσεις
κύρους, ιδιαίτερα σε όσους προδιαγράφονται για τα κρασιά «Award Winners.

Τακτική Γ3.11: Παρουσία σε ΜΜΕ διεθνούς εμβέλειας

Αφορά στην εξασφάλιση παρουσίας στα διεθνή ΜΜΕ με συνδυαστικό πακέτα ενεργειών πέραν της
παραδοσιακής διαφήμισης (advertorials, ταξίδια ως δώρα διαγωνισμών κ.α.), που να εκφράζουν τη
νέα Εικόνα Αξίας του ελληνικού κρασιού και να κάνουν χρήση των στοιχείων μυθοπλασίας που
προσδιορίστηκαν.

Τακτική Γ3.12: Χρήση σύγχρονων τεχνικών marketing.

Αξιοποίηση των εργαλείων marketing νέας γενιάς με τη βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας, όπως
καμπάνιες viral marketing, on-line γευσιγνωσίες, σειρά audio/video podcast κ.α.

Τακτική Γ3.13: Δημιουργία αγγλόφωνου ντοκιμαντέρ

Αφορά στην παρουσίαση του αμπελώνα και της σύγχρονης οινοπαραγωγής στην Ελλάδα που θα
περιλαμβάνει οδοιπορικό σε οινοποιεία, αφήγηση προσωπικών ιστοριών, προβολή καινοτόμων
πρακτικών, ανάδειξη ζωνών με ιδιαιτερότητες (π.χ. εδαφική μορφολογία κτλ.).

Τακτική Γ3.14: Celebrity endorsement.

Αφορά στην ανάδειξη opinion-leaders, ξένων ή ομογενών, σε «πρεσβευτές» του σύγχρονου
ελληνικού κρασιού, με στόχο τη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αντίκτυπου και της ενίσχυσης
αξιοπιστίας της ελληνικής οινικής προσφοράς στο εξωτερικό.

Τακτική Γ3.15: Παρουσία σε σημαντικά γεγονότα.

Αφορά στη δημιουργία forward calendar για έγκαιρη δραστηριοποίηση και συμμετοχή του οινικού
κλάδου σε διεθνούς εμβέλειας γεγονότα στην Ελλάδα, καθώς και σημαντικές διοργανώσεις στο
εξωτερικό, εξειδικευμένες ή μη. Η παρουσία των New Wines of Greece μπορεί να χρησιμοποιεί μία
ευέλικτη κατασκευή pop-up, η οποία εύκολα θα μπορεί να μεταφέρεται και να προσαρμόζεται σε
διαφορετικούς χώρους.

Τακτική Γ3.16: Product placement

Αφορά σε δημοφιλείς αγγλόφωνες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, τηλεοπτικά παιχνίδια γνώσεων
καθώς και εκπομπές γαστρονομίας, κρασιού και ταξιδιών στις χώρες αγορές.

Τακτική Γ3.17: Στρατηγικές συμμαχίας εθνικής οινικής οντότητας με brands κύρους

Προδιαγράφει την ανάπτυξη brand alliances με επιμέρους επιχειρήσεις / brands που μοιράζονται
κοινά αξιακά και εμπειρικά στοιχεία με το ελληνικό κρασί και θα επιλέγονται με κριτήριο την
προστιθέμενη αξία που δημιουργούν για τον ελληνικό οινικό κλάδο.

Τακτική Γ3.18: Τιμολογιακή τοποθέτηση τοπο-ποικιλιών πρεσβευτών

Αφορά στην επιδίωξη τοποθέτησης των κρασιών πρεσβευτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες τιμών
σε κάθε αγορά. Εφόσον υπάρξει αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή του σχεδίου και

αυξηθεί η αντιλαμβανόμενη αξία για το ελληνικό κρασί στο μυαλό του κοινού διεθνώς, τα ελληνικά
κρασιά (ετικέτες) που πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις θα είναι σε θέση να διεκδικήσουν
υψηλότερες τιμές στο ράφι. [Επισημαίνεται ότι πρόκειται για στόχους οι οποίοι δεν αποτελούν
υποχρέωση των οινοποιητικών επιχειρήσεων].

Τόπο-ποικιλία πρεσβευτής

Τιμολογιακή τοποθέτηση στις χώρες-αγορές
αναφοράς
ΗΠΑ / Καναδάς

Assyrtiko

Xino
(Xinomavro)

Γερμανία

Νεαρό

Super premium Super
premium

Super
premium

Παλαιωμένο

Ultra premium

Super
premium

Super
premium

Παλαίωση 2-5
χρόνων

Super premium Super
premium

Super
premium

Παλαίωση >5
χρόνων

Ultra premium

Ultra
premium

Ultra
premium

Premium

Premium

Premium

Νεαρό

Premium

Premium

Premium

Παλαιωμένο

Super premium Super
premium

Super
premium

Moscho
(Moschofilero)
Nemea
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Φάσεις 2 & 3: Ανάπτυξη & Διεύρυνση

Αποστολή των Φάσεων 2 και 3 υλοποίησης του σχεδίου στις αγορές του εξωτερικού είναι η
ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων των ελληνικών κρασιών μέσω:

• Διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου οινικών υπό-οντοτήτων που προβάλλονται επικοινωνιακά,
όπως προδιαγράφεται από την εθνική οινική αρχιτεκτονική

• Περαιτέρω διείσδυσης (market penetration), δηλαδή αύξησης μεριδίου στις υπάρχουσες αγορές
(αστικά κέντρα και χώρες-αγορές)

• Ανάπτυξης (market development), δηλαδή εισόδου σε νέες αγορές (αστικά κέντρα και χώρεςαγορές) του εξωτερικού.

Όσον αφορά τη γεωγραφική στόχευση, στις Φάσεις 2 και 3 εντάσσονται επιπλέον αστικά κέντρα
τόσο στις χώρες-αγορές αναφοράς όσο και στις άλλες σημαντικές αγορές (αναδυόμενες ή ώριμες)
που αναδείχθηκαν από τη μελέτη Ελκυστικότητας-Ανταγωνιστικότητας, όπως Καναδάς, Κίνα,
Ρωσία, Σουηδία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία:

1η Φάση

2η Φάση προστίθενται

USA

USA

New York
San Francisco

Chicago

Boston

Los Angeles

Washington
Germany

Germany

Berlin
Hamburg
Munich
Frankfurt
Canada
Toronto

Canada

3η Φάση προστίθενται

Montreal

Vancouver

UK

UK

London
Russia

Russia

Moscow
St. Petersbourgh
Switzerland

Switzerland

China

China

Shanghai

Chengdu

Suzhou

Guangzhu

Beijing
Sweden

Sweden

Belgium

Belgium

Netherlands

Netherlands

Οι τυπολογίες τακτικών που προδιεγράφησαν για τη Φάση 1 συνεχίζονται, ενώ οι αποδέκτεςστόχοι στους οποίους απευθύνονται διευρύνονται και καλύπτουν το σύνολο των ritual και
premium wine drinkers. Επιπλέον, οι τακτικές συγκεκριμενοποιούνται προκειμένου να στοχεύσουν
σε επιμέρους ελκυστικά δημογραφικά γκρουπ εντός των παραπάνω ομάδων, όπως οι γυναίκες και
οι νεότεροι σε ηλικία καταναλωτές 25-35 χρόνων.

Σημειώνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της Φάσης 1 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
να προχωρήσει η εφαρμογή του σχεδίου στη Φάση 2. Στο Στρατηγικό Παραδοτέο
προδιαγράφονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να
εκπληρωθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η Φάση 1 και να προχωρήσει η υλοποίηση στη
Φάση 2.

Προσδιορισμός ευκαιριών ανάπτυξης δραστηριοτήτων
σχετικά με το κρασί

Ο οινικός κλάδος παρουσιάζει ιδιαίτερες συνάφειες με αρκετούς κλάδους της οικονομίας πέραν
της προφανούς σύνδεσής του με τον γενικότερο κλάδο της γαστρονομίας. Η ανάπτυξη συνεργειών
με κλάδους όπως της υγείας, ομορφιάς και ευζωίας, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού, και η
συνδυαστική προώθηση του ελληνικού κρασιού μέσω νέων επικερδών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων έχει πολλά να αποφέρει και στις δύο μεριές, τόσο σε επίπεδο εδραίωσης μίας
ελκυστικής Εικόνας (brand image,) όσο και σε επίπεδο μετρήσιμων επιχειρηματικών
αποτελεσμάτων.

Προτάσεις στρατηγικής συνεργασίας με τρίτους κλάδους οι οποίες, εφόσον υλοποιηθούν σωστά,
είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσπάθεια για Αύξηση της Αξίας της Ελληνικής οινικής
προέλευσης:

• Κλάδος Ευζωίας και Ομορφιάς: Ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων (προϊόντα διατροφής,
προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, ανάπτυξη κορυφαίων εμπειριών ευεξίας και ομορφιάς με
βάση το κρασί / σταφύλι)

• Κλάδος Εκπαίδευσης: Προγράμματα για επαγγελματίες, προγράμματα για καταναλωτές,
αξιοποίηση υπαρχόντων εκπαιδευτικών φορέων

• Κλάδος Λιανικής Πώλησης: Σχεδιασμός merchandising

• Κλάδος Τουρισμού: Ολοκληρωμένη οινοτουριστική εμπειρία (περιβάλλον και αισθητική, γενικές
τουριστικές υποδομές, επίπεδο υπηρεσιών, αξιόλογα οινοποιεία, εύρος δραστηριοτήτων
διαφόρων τύπων όπως εκπαιδευτικών/ πολιτιστικών/ ευεξίας και ομορφιάς/ διασκέδασης/
αγορών/ υπαίθρου), Δημιουργία εξειδικευμένων DMCs (destination management companies),
Ανάδειξη πρεσβευτών οινοτουρισμού (Τόποι, Εστιατόρια, wine bars, Οινοποιεία).

Τα παραπάνω παρουσιάζονται και αναλύονται με λεπτομέρεια στο Στρατηγικό Παραδοτέο.

F.A.Q.: Συχνές ερωτήσεις

Η συγκεκριμένη ενότητα απαντά σε ερωτήματα που εκφράστηκαν από τα μέλη του κλάδου κατά
τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης και αφορούν θέματα του στρατηγικού σχεδίου branding και
μάρκετινγκ.

Q1: Τα κρασιά (ετικέτες) τοπο-ποικιλιών οι οποίες δεν έχουν αναδειχθεί ως τόπο-ποικιλίες
πρεσβευτές στις αγορές του εξωτερικού στην φάση 1 υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου
μπορούν να ενταχθούν κάτω από άλλες κατηγορίες (οινικές υπο-οντότητες) σύμφωνα με την
Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική που έχει καθορισθεί?

Φυσικά, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία φιλοδοξούν να
ενταχθούν και συμμετέχοντας στην Εθνική Διαδικασία Ανάδειξης κρασιών (ετικετών)
πρεσβευτών.
Τονίζεται ότι η δομή της εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής διαμορφώθηκε έτσι ώστε να
περιλαμβάνει όλα τα αξιόλογα ελληνικά κρασιά από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής του
σχεδίου. Εξαιρούνται:

• Το ανώνυμο, αγνώστου προελεύσεως, μη τυποποιημένο κρασί

• Προϊόντα τύπου «Black Retsina»

• Προϊόντα μη ενδεδειγμένων οινοποιήσεων

Επισημαίνεται επίσης, ότι η εθνική οινική αρχιτεκτονική παραμένει ίδια καθ' όλη τη διάρκεια
εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου και δεν αλλάζει με την φάση. Οι υπό-οντότητές της είναι από
την αρχή οι εξής:

1. Ασύρτικο
2. Μοσχοφίλερο
3. Αγιωργίτικο
4. Ξινόμαυρο
5. Διακεκριμένα κρασιά

6. Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών
7. Επιδόρπιοι οίνοι
8. Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες και προελεύσεις - Ανερχόμενες τοπο-ποικιλίες
9. Νέες τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές
10. Ελληνικές εκφράσεις διεθνών ποικιλιών
11. Καθημερινά κρασιά
12. Σύγχρονη ρετσίνα
13. Οινοτουρισμός

Συνεπώς, καμία υπό-οντότητα δεν προστίθεται ή αφαιρείται από την αρχιτεκτονική ανάλογα με
την φάση υλοποίησης.

Αυτό που αλλάζει είναι η επικοινωνία των υπό-οντοτήτων της εθνικής αρχιτεκτονικής.
Αποκλειστικά και μόνο για λόγους αποτελεσματικότητας των ενεργειών και μεγιστοποίησης του
αντίκτυπου με δεδομένο προϋπολογισμό, η επικοινωνία των υπό-οντοτήτων προτεραιοποιείται
και αναπτύσσεται σε φάσεις.

Q2: Α. Μπορεί ένα κρασί μου να επιλεγεί ως κρασί-πρεσβευτής στις αγορές του εξωτερικού
(New Wines of Greece - Selection) από την α' φάση του σχεδίου, ακόμα και αν η υπο-οντότητα
στην οποία ανήκει το κρασί αυτό δεν προβάλλεται επικοινωνιακά στη συγκεκριμένη φάση?
Β. Αν μπορεί να επιλεγεί, και τελικά όντως επιλεγεί ως κρασί-πρεσβευτής, πού και πώς θα
παρουσιάζεται; Θα συμμετέχει στον εμπειρικό χώρο;

Α. Ναι. Όλα τα κρασιά των New Wines of Greece, ανεξάρτητα με τη φάση στην οποία θα προβληθεί
επικοινωνιακά η υπο-οντότητα στην οποία ανήκουν, μπορούν να αναδειχθούν σε κρασιάπρεσβευτές από την πρώτη κιόλας φάση.
Β. H επικοινωνία των υπο-οντοτήτων της αρχιτεκτονικής θα γίνεται τμηματικά και σε φάσεις. Αυτό
σημαίνει ότι:
• Τα κρασιά-πρεσβευτές των υπο-οντοτήτων της αρχιτεκτονικής που προβάλλονται στην εκάστοτε
φάση θα συμμετέχουν στον εμπειρικό χώρο και σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μάρκετινγκ
των New Wines of Greece που απαιτεί παρουσία και δοκιμή κρασιών (πχ. γευσιγνωσίες, εκθέσεις
κα.)
• Τα κρασιά-πρεσβευτές των υπο-οντοτήτων της αρχιτεκτονικής που δεν προβάλλονται στη
συγκεκριμένη φάση θα παρουσιάζονται μόνο στο επίσημο εθνικό πόρταλ και σε ειδικές εκδόσεις,
αλλά δεν θα συμμετέχουν στον εμπειρικό χώρο ή σε εκδηλώσεις των New Wines of Greece.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δομή της εθνικής σινικής αρχιτεκτονικής δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα
αξιόλογα ελληνικά κρασιά (ετικέτες) -ανεξαρτήτως ποικιλιακής σύνθεσης ή προέλευσης- να γίνουν
κρασιά-πρεσβευτές σε υπό-οντότητες που προβάλλονται επικοινωνιακά από την πρώτη κιόλας
φάση υλοποίησης του σχεδίου.
Μάλιστα τρεις από τις υπό-οντότητες που προβάλλονται επικοινωνιακά: από την A' φάση του
σχεδίου δεν έχουν περιορισμό ποικιλιακής σύνθεσης ή προέλευσης:

• Διακεκριμένα κρασιά: (Award winners)

• Κρασί: εναλλακτικών πρακτικών (Organic wines)

• Κρασί: από γηγενείς ποικιλίες και προελεύσεις (Discovery wines)

Σημειώνεται ότι τα κρασί: (ετικέτες)-πρεσβευτές σε καμία περίπτωση δεν θα προβάλλονται μέσω
προϊοντικών καταχωρήσεων εθνικού οινικού μάρκετινγκ. Το εθνικό σινικό μάρκετινγκ δεν θα
ασχοληθεί με προϊοντική προβολή - τα κρασιά πρεσβευτές θα αξιοποιούνται ως μέσα για την
προβολή των εκάστοτε υπό-οντοτήτων πρεσβευτών.

Q3: Ποια κρασιά εξαιρούνται από την Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική που έχει καθορισθεί στις
διεθνείς αγορές?

Στην εθνική οινική αρχιτεκτονική, δηλαδή στα New Wines of Greece, εντάσσονται όλες εκείνες οι
οινικές υπό-οντότητες που προσθέτουν αξία στην ελληνική οινική προσφορά.

Συνεπώς, στα New Wines of Greece εντάσσεται και η ρετσίνα, και τα κρασιά διεθνών ποικιλιών,
αλλά και οποιαδήποτε άλλη οινική υπό-οντότητα. To ίδιο ισχύει και σε επίπεδο κρασιών
(ετικετών): το σύνολο της ελληνικής οινοπαραγωγής που εντάσσεται στην εθνική οινική
αρχιτεκτονική ανήκει αυτομάτως στα New Wines of Greece.

Τα κρασιά που εξαιρούνται από τα New Wines of Greece είναι αυτά που αποδεδειγμένα αφαιρούν
αξία από τη σύγχρονη ελληνική ποιοτική οινική προσφορά.

• Το ανώνυμο, αγνώστου προελεύσεως, μη τυποποιημένο κρασί

• Προϊόντα τύπου «Black Retsina»

• Προϊόντα μη ενδεδειγμένων οινοποιήσεων.

Q4:
Οι τόπο-ποικιλίες που δεν αναδείχθηκαν ως πρεσβευτές για τις αγορές του εξωτερικού
από την πρώτη φάση υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου, τι θα πρέπει να κάνουν ώστε να
διεκδικήσουν να ενταχθούν στην Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική ως ανεξάρτητες υπο-οντότητες
(δηλαδή τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές) στη δεύτερη ή σε μεταγενέστερη φάση υλοποίησης του
σχεδίου;

Υπενθυμίζεται ότι οι 2 λεύκες (Ασύρτικο - Σαντορίνη, Μοσχοφίλερο - Μαντινεία) και οι 2 ερυθρές
(Ξινόμαυρο - Νάουσα/Αμύνταιο, Αγιωργίτικο - Νεμέα) τοπο-ποικιλίες αναδείχτηκαν μέσω
αναλυτικής διαδικασίας αξιολόγησης, βάσει 11 ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Στα κριτήρια
αυτά περιλαμβάνονται (i) οι αξιολογήσεις έγκυρων μέσων, (ii) το μέγεθος της ετήσιας παραγωγής,
(iii) η ύπαρξη οργάνων συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, (iv) η ύπαρξη γενικότερων τουριστικών
υποδομών, καθώς και (ν) οι προτάσεις Ελλήνων και ξένων ειδικών από τις χώρες-αγορές στόχους.

Σκοπός της διαδικασίας αυτής ήταν να αναδείξει τις τοπο-ποικιλίες εκείνες που είναι σήμερα οι
πλέον έτοιμες να εκπροσωπήσουν τη νέα Εικόνα αξίας της ελληνικής οινικής προέλευσης με
ποιοτική και ποσοτική επάρκεια, ως αυτόνομες υπό-οντότητες πρεσβευτές.
Συνεπώς, κάθε τόπο-ποικιλία που στοχεύει να αναδειχθεί ως ανεξάρτητη τόπο-ποικιλία
πρεσβευτής θα πρέπει να εστιάσει στους 11 άξονες και να εξασφαλίσει ετοιμότητα.

Επισημαίνεται ότι μόνο ΠΟΠ (πρώην ΟΠΑΠ/ΟΠΕ) τοπο - ποικιλίες μπορούν να επιλεγούν ως τόποποικιλίες πρεσβευτές, προκειμένου να εξασφαλισθεί τυπικότητα στο χαρακτήρα των κρασιών. Οι
οίνοι με γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), καθώς και οι επιτραπέζιοι οίνοι μιας περιοχής μπορούν να
επιλεγούν ως κρασιά-ετικέτες πρεσβευτές σε άλλες υπό-κατηγορίες της εθνικής οινικής
αρχιτεκτονικής.

Q5:

Τι περιλαμβάνει το Στρατηγικό Παραδοτέο?

Το στρατηγικό παραδοτέο καθορίζει τα εξής:

1. Το όραμα και την αποστολή του ελληνικού κρασιού στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές
2. Την στρατηγική branding - positioning της εθνικής οινικής οντότητας, καθώς και των τοποποικιλιών πρεσβευτών της

3. Τις κρίσιμες ομάδες κοινών στόχων (παίκτες εμπορίου, καταλύτες δημόσιας ρητορικής, τελικοί
καταναλωτές) και τη γεωγραφική στρατηγική
4. Τις ευκαιρίες ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικά με το κρασί
5. Τους στρατηγικούς στόχους εφαρμογής
6. Τις 11 στρατηγικές και τις 54 τακτικές εφαρμογής
7. Τα βασικά λεκτικά στοιχεία ταυτότητας, συγκεκριμένα:
· Τα ονόματα της εθνικής οινικής οντότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
· Τα ονόματα των οινικών υπό-οντοτήτων πρεσβευτών στο εξωτερικό
· Τις μεταγραφές των τοπο-ποικιλιών πρεσβευτών στο εξωτερικό με
λατινικούς χαρακτήρες
·

Τους βασικούς επιθετικούς προσδιορισμούς (descriptors) των τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών
στο εξωτερικό.
Επίσης, στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν τα βασικά οπτικά στοιχεία ταυτότητας της εθνικής
oινικής οντότητας
·
·
·
·

Σήμα και λογότυπο
Συνυπογραφές με κλαδικά όργανα
Look & feel portal
Look & feel για ambient media (χώρους, εκθέσεις κτλ)

Αναφορικά με τις εφαρμογές επικοινωνίας δημιουργήθηκαν τα εξής:

·

Σχεδιάστηκε η καταχώρηση για το λανσάρισμα των New Wines of Greece στο εξωτερικό

·

Δόθηκαν συγκεκριμένες οπτικές και λεκτικές προδιαγραφές για τη μελλοντική επικοινωνία
των τόπο-ποικιλιών πρεσβευτών και των εμπειριών οινοτουρισμού (Έντυπα,
καταχωρήσεις κοκ).

·

Σχεδιάστηκε η καμπάνια για το Επώνυμο Ελληνικό Κρασί στην εγχώρια αγορά

Q6:
Εφόσον αυτός είναι ο Εθνικός Στρατηγικός Σχεδιασμός Branding & Marketing για τον
ελληνικό οινικό κλάδο: α) Οι πέντε περιφέρειες θα πρέπει να κάνουν δικό τους Στρατηγικό
Σχεδιασμό? β) Τα μεμονωμένα οινοποιεία (ιδιωτικά / συνεταιριστικά) θα πρέπει επίσης να
κάνουν δικό τους σχέδιο?

Δύο από τους σημαντικότερους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του σχεδίου αφορούν την
στρατηγική ευθυγράμμιση όλου του κλάδου και των συλλογικών του οργάνων στην κατεύθυνση
του Οράματος για το ελληνικό κρασί. Συγκεκριμένα, και προκειμένου να εφαρμοσθεί
αποτελεσματικά ο στρατηγικός σχεδιασμός είχαν αναδειχθεί τα εξής:

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας Νο 2: Θεσμοθέτηση κλαδικών δομών και οργάνωσης που θα
εξυπηρετούν το όραμα και την στρατηγική για το ελληνικό κρασί και θα εξασφαλίζουν (i) ταχύτητα
στις αποφάσεις, (ii) πληρότητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή προγραμμάτων και
λειτουργιών, (iii) κλίμακα και διαπραγματευτική ισχύ, (iv) πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και (ν) αποτελεσματική συνεργασία και διάλογο μεταξύ των
παικτών.

Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας Νο 4: Ευθυγράμμιση και εξασφάλιση συντεταγμένης λειτουργίας
κυβέρνησης, κράτους, κλαδικών οργανώσεων, οινοπαραγωγοί και αμπελουργοί, πάροχοι και
συντελεστές οινικής εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης, μάρκετινγκ, design και άλλων
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Κατά συνέπεια, οι πέντε περιφέρειες οφείλουν να ευθυγραμμιστούν με το στρατηγικό σχέδιο σε
θέματα ταυτότητας, έκφρασης και περιεχομένου, καθώς και εθνικής οινικής αρχιτεκτονικής,
προκειμένου να επωφεληθούν από τις δράσεις του εθνικού οινικού μάρκετινγκ και να επιτευχθούν
οι μέγιστες δυνατές συνέργειες.

Αναφορικά με την επιμέρους στρατηγική μεμονωμένων ιδιωτικών και συνεταιριστικών
οινοποιείων, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο δεν έρχεται να υποκαταστήσει ή να ακυρώσει τον
σχεδιασμό των επιχειρήσεων του κλάδου. Στόχος του είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες των
Ελλήνων οινοποιών μέσω αύξησης της αξίας της ελληνικής οινικής προσέλευσης, προκειμένου να
μεγιστοποιηθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων του κλάδου. Συνεπώς, το κάθε οινοποιείο παραμένει
υπεύθυνο για την ανάπτυξη του δικού του επιμέρους στρατηγικού σχεδίου. Εντούτοις, η
ευθυγράμμιση με την εθνική στρατηγική και η υπογραφή του Συμβολαίου αυτοδέσμευσης θα
εξασφαλίσει συνέργειες και πολλαπλά οφέλη τόσο για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, όσο και για
τον κλάδο στο σύνολο του.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όπως αναδεικνύεται και από τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
που παρουσιάστηκαν παραπάνω, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη business plan για κάθε εταιρία
του κλάδου.

Q7: Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και με ποιο μέσο για την διασφάλιση αμφίδρομου
διαλόγου με τον κλάδο?

O ελληνικός οινικός κλάδος μετά από διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, μέσω του συλλογικού οργάνου
της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), ανέθεσε το έργο

ανάπτυξης στρατηγικής branding και μάρκετινγκ για το ελληνικό κρασί στην PRC - Altervision Critical Publics London τον Σεπτέμβριο του 2008.

Για την ανάπτυξη του έργου, η μεθοδολογία του Συμβούλου είχε προδιαγράψει ως απαραίτητη τη
συμμετοχή του Κλάδου και την εφαρμογή διαδικασιών ενεργού συμμετοχής, δομημένου διαλόγου
και διαβούλευσης και συναίνεσης των μελών του Κλάδου σε όλα τα στάδια εκπόνησης της
μελέτης.

Ως αποτέλεσμα αυτής της καινοτομίας, στο έργο συμμετείχαν περισσότερα από 400 άτομα σε όλη
την Ελλάδα, μέσω (i) 10 δομημένων ερωτηματολογίων, (ii) 9 συναντήσεων εργασίας με τους
οινοπαραγωγούς στις περιφέρειες, (iii) 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παρουσιάσεων στα μέλη
του κλάδου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, (iv) 8 συναντήσεων με Εντεταλμένους Εκπρόσωπους του
κλάδου και μέλη του Ελληνικού Think Tank σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ν) πολυάριθμων
προσωπικών συνεντεύξεων και (vi) πάνω από 50 συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου.

Q8:
Παράγω κρασιά ΟΠΑΠ από τις γηγενείς ποικιλίες Βηλάνα, Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι.
Συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική? Με ποια διαδικασία μπορούν να
αναδειχθούν σε κρασιά (ετικέτες) πρεσβευτές? Σε ποια φάση θα ξεκινήσει η επικοινωνιακή
προβολή και σε ποια κατηγορία;

Ναι, τα κρασιά από γηγενείς ποικιλίες εντάσσονται στην Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική, όπως
άλλωστε αναλύθηκε και παραπάνω (βλ. ερωτήσεις Q1 και Q2).

Συγκεκριμένα, τα κρασιά αυτά μπορούν να ενταχθούν στις εξής υπό-οντότητες:

1. Διακεκριμένα κρασιά (Award winners)

2. Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών (Organic wines)

3. Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες και προελεύσεις - Ανερχόμενες τοπο-ποικιλίες (Discovery wines)

4. Νέες τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές (μελλοντικά)

5. Καθημερινά κρασιά (Casual wines)

Η επικοινωνιακή προβολή των παραπάνω υπό-οντοτήτων ξεκινάει από τη Φάση 1 (έτη 1-3) για τα
Διακεκριμένα κρασιά, τα Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών και τα Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες
και προελεύσεις - Ανερχόμενες τοπο-ποικιλίες, από τη
Φάση 2 (έτη 4-6) για τις νέες τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές και από τη φάση 3 (έτη 7+) για τα
Καθημερινά κρασιά.

Για να αναδειχθούν ως κρασιά-πρεσβευτές σε κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, τα κρασιά
αυτά (όπως άλλωστε και τα κρασιά που ανήκουν στις 4 τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές Ασύρτικο Σαντορίνη, Μοσχοφίλερο - Μαντινεία, Ξινόμαυρο -Νάουσα/Αμύνταιο και Αγιωργίτικο - Νεμέα,
καθώς και τα κρασιά που ανήκουν στις υπόλοιπες υπο-οντότητες της εθνικής αρχιτεκτονικής)
οφείλουν να περάσουν από την εθνική διαδικασία επιλογής κρασιών-ετικετών πρεσβευτών
(Τακτική Γ.1.2 του στρατηγικού σχεδίου).

Η επιλογή των κρασιών πρεσβευτών θα πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να
εγγυάται αφενός το αδιάβλητο της διαδικασίας και αφετέρου την αρτιότερη εκπροσώπηση της
νέας Εικόνας αξίας της εθνικής οινικής οντότητας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η παραπάνω τακτική προδιαγράφει ένα πλαίσιο διαδικασίας
σύμφωνα με το οποίο τα υποψήφια κρασιά (ετικέτες) θα πρέπει να περνούν σειρά αξιολογήσεων
από:

• πάνελ Ελλήνων ειδικών

• ξένων ειδικών από τις χώρες-αγορές στόχους

• ομάδες ξένων καταναλωτών από τις χώρες-αγορές στόχους.

Q9: Πουλάω ήδη ΟΠΑΠ κρασί στο εξωτερικό αλλά δεν είμαι στην Εθνική Οινική
Αρχιτεκτονική. Πώς θα επηρεάσει αυτό τους πελάτες μου;

Όλα τα κρασιά ανήκουν στην Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική (βλ. Q3).

Τα κρασιά (ετικέτες) ΟΠΑΠ που ανήκουν σε τοπο-ποικιλίες οι οποίες δεν έχουν επιλεγεί ως τοποποικιλίες πρεσβευτές, έχουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν σε κρασιά-πρεσβευτές
συγκεκριμένων υπο-οντοτήτων, ακόμα και να προβληθούν επικοινωνιακά από την πρώτη κιόλας
φάση του στρατηγικού σχεδίου (βλ. Q8), μέσα από τη διαδικασία επιλογής κρασιών (ετικετών)
πρεσβευτών.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των οινικών τοπο-ποικιλιών καθώς και των ξεχωριστών κρασιών
(ετικετών) που ανήκουν στην εθνική οινική αρχιτεκτονική, είτε έχουν αναδειχθεί ως πρεσβευτές
είτε όχι, επωφελούνται από την ύπαρξη των πρεσβευτών των New Wines of Greece και τις θετικές
συνέργειες που προκύπτουν από τις σχετικές τους δράσεις.

Στόχος των πρεσβευτών, τόσο σε επίπεδο τοπο-ποικιλίας όσο και σε επίπεδο ετικέτας, είναι να
αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος, έναν «δούρειο ίππο» που θα εισάγει και θα εδραιώσει το
σύγχρονο ελληνικό κρασί στις διεθνείς αγορές-στόχους.

Αποτέλεσμα της επιτυχίας των πρεσβευτών θα είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας, της
ζήτησης και της τιμής για όλα τα σύγχρονα ελληνικά κρασιά, καθώς και η οικοδόμηση Εικόνας
αξίας για το σύνολο του σύγχρονου ελληνικού κρασιού σύμφωνα με την επιθυμητή στρατηγική
τοποθέτηση branding.

Q10: Παράγω κρασιά από την ποικιλία Αγιωργίτικο αλλά δεν είναι ΟΠΑΠ Νεμέα, σε ποια υπόοντότητα θα ανήκουν και πότε αυτή θα μπορεί να προβληθεί επικοινωνιακά; Το ίδιο ερώτημα
έχω και για τις τυχόν αναμείξεις των κρασιών αυτών με κρασιά άλλων ποικιλιών.

Τα κρασιά αυτά μπορούν να ενταχθούν (με δεδομένο ότι τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις της
κάθε κατηγορίας) στις παρακάτω υπό-οντότητες:

1. Διακεκριμένα κρασιά (Award winners)

2. Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών (Organic wines)

3. Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες και προελεύσεις - Ανερχόμενες τοπο-ποικιλίες (Discovery wines)

4. Νέες τόπο-ποικιλίες πρεσβευτές (μελλοντικά)

5. Καθημερινά κρασιά (Casual wines)

Η επικοινωνιακή προβολή των παραπάνω υπο-οντοτήτων ξεκινάει από την Φάση 1 (έτη 1-3) για τα
Διακεκριμένα κρασιά, τα Κρασιά εναλλακτικών πρακτικών και τα Κρασιά από γηγενείς ποικιλίες
και προελεύσεις - Ανερχόμενες τοπο-ποικιλίες, από τη Φάση 2 (έτη 4-6)

για τις νέες τοπο-ποικιλίες πρεσβευτές και από τη φάση 3 (8τη 7+) για τα Καθημερινά κρασιά.

Q11: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν την εθνική οινική υπογραφή σε
επικοινωνιακό υλικό και με ποιες προϋποθέσεις;

Η εθνική οινική υπογραφή Επώνυμο Ελληνικό Κρασί και New Wines of Greece θα συνυπογράφει το
επικοινωνιακό υλικό των επίσημων κλαδικών οργάνων, δηλαδή των ΕΔΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ, ΣΕΟ. Στο
πλαίσιο του έργου έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες χρήσης της ταυτότητας και εφαρμογής των
συνυπογραφών.

Είναι σημαντικό η εθνική οινική υπογραφή να συνυπογράφει αποκλειστικά και μόνο με
οργανώσεις/φορείς ή πρωτοβουλίες σι οποίες προσθέτουν αξία στο ελληνικό κρασί. Σε αυτό το
πλαίσιο, εφόσον έχουν υπογραφεί και τηρούνται οι όροι του Συμβολαίου Αυτοδέσμευσης καθώς
και η Εθνική Οινική Αρχιτεκτονική, η εθνική οινική υπογραφή θα μπορεί να συνυπογράφει και
πρωτοβουλίες των οινοπαραγωγικών περιοχών.

Εντούτοις, σε καμία περίπτωση η εθνική οινική υπογραφή δεν προορίζεται για χρήση στο
επικοινωνιακό υλικό εμπορικών εταιριών ή ενώσεων/ομάδων αυτών.

Q 13: Τι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και πως θα μπουν σε εφαρμογή;

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Critical Success Factors) είναι οι συγκεκριμένες εκείνες περιοχές
βελτίωσης που αποτελούν προϋπόθεση για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
οινικού κλάδου. Με μια πρόταση, οι κρίσιμοι παράγοντες είναι οι περιοχές κλειδιά όπου όλα πρέπει
να γίνουν «σωστά».

Το έργο στρατηγικού σχεδιασμού branding και μάρκετινγκ, έπειτα από πολύμηνη φάση
Διερεύνησης που διεξήχθη ώστε να συλλεγούν και να αναλυθούν τα απαραίτητα στοιχεία και
πληροφορίες για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, κατέληξε σε 29 κρίσιμους παράγοντες για το
ελληνικό κρασί.

Οι παράγοντες που εντοπίστηκαν άπτονται τόσο σε θέματα branding και μάρκετινγκ, όσο και σε
θέματα οργάνωσης και δομής του κλάδου και προστασίας του ίδιου του προϊόντος (αμπελώνας,
οινοποίηση κ.τλ). Συγκεκριμένα, 7 κρίσιμοι παράγοντες αποτελούν μέριμνα του κλάδου και των
αρμόδιων κλαδικών οργάνων που θα δημιουργηθούν για αυτόν τον σκοπό, 11 παράγοντες
αφορούσαν θέματα που άπτονταν του στρατηγικού σχεδίου και τα οποία θα ολοκληρωθούν με την
ορθή εφαρμογή του, και 2 παράγοντες αφορούσαν ευθύνη του κλάδου που υποστηρίζονταν από
τον Σύμβουλο.

Q14: Ωραία όλα αυτά σε θεωρητική βάση αλλά πως θα εφαρμοστούν στην πράξη;

Αναφορικά με τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας που αφορούν θέματα δομής, οργάνωσης και
που άπτονται του οινικού αντικειμένου, αυτοί θα εφαρμοστούν με μέριμνα του κλάδου και των
αρμοδίων οργάνων και επιτροπών που θα συσταθούν – και ήδη έχουν συσταθεί γι’ αυτόν τον
σκοπό.

Οι κρίσιμοι παράγοντες Επιτυχίας που αφορούν το στρατηγικό σχεδιασμό branding και μάρκετινγκ
καθώς και το ίδιο το στρατηγικό σχέδιο θα υλοποιηθούν από το όργανο διαχείρισης της εθνικής
οινικής οντότητας που θα δημιουργηθεί από τον κλάδο.

Το όργανο διαχείρισης θα εκπροσωπεί τη σύγχρονη ποιοτική ελληνική προσφορά στην εγχώρια
και στις διεθνείς αγορές, και θα έχει ως στόχο την εδραίωση της νέας Εικόνας αξίας του ελληνικού
κρασιού βάσει συγκροτημένης στρατηγικής.

Η δημιουργία και η στελέχωση του οργάνου διαχείρισης της εθνικής οινικής οντότητας
προδιαγράφεται στην τακτική 1 της στρατηγικής Α1: Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης
εθνικής οινικής οντότητας (integrated national wine brand management) του στρατηγικού σχεδίου.
Προκειμένου να γίνει αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου είναι αναγκαία η στελέχωση του
οργάνου με εξειδικευμένα στελέχη και η εμπλοκή συνεργατών με ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία
στο marketing, την επικοινωνία και το brand management σε εταιρείες με πρότυπη οργάνωση
marketing, ιδανικά από το χώρο τροφίμων και ποτών.

