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Προώθηση  Οίνων  Ποιότητας σε Τρίτες Χώρες  

Δράσεις 2016 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ  1 .  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ ΜΜΕ  
 
Πρόκειται  για  διαφημιστικές καταχωρήσεις  Gener ic προβολής του ελλ.  κρασιού 
σε  περιοδικά  έντυπα  και  ηλεκτρονικά  των χωρών  –  στόχων του  προγράμματος.  
Οι χώρες  –  στόχοι  του  προγράμματος που επ ιλέχθηκαν είναι  οι  HΠΑ,  ο  
Καναδάς,  η  Κίνα , η Ελβετία,  η  Ιαπωνία  και  η  Κορέα . 
 
• Πέραν των καταχωρήσεων  αυτών  καθαυτών (που λειτουργούν  σαν υπενθύμιση  
και  σαν  παρακίνηση του  ενδιαφέροντος) , τα  οφέλη  της  συγκεκριμένης  δράσης 
είναι  η δημιουργία  του απαραίτητου  για  την προβολή  και  την προώθηση  φιλικού 
κλίματος με  τον κλαδικό  τύπο  της  κάθε χώρας-στόχου και,  συνακόλουθα ,  η  
δημιουργία  άρθρων (edito ria l) για  το  ελλ .  Κρασί  στα  συγκεκριμένα  περιοδικά . 
 
• Το  Gener ic πρόγραμμα  των  καταχωρήσεων που  υλοποίησε  η  ΕΕΕΕΕ 
υποστηρίζει  διαφημιστικά  τις  δράσεις  προβολής που υλοποιούν τόσο  η  ΕΔΟΑΟ 
μέσω  του  δικού  της  Gener ic προγράμματος  προβολής  όσο  και  οι  ιδιώτες  μέσω  
των  εταιρικών  προγραμμάτων τους  στις  ΗΠΑ ,  τον Καναδά  και την Κίνα .   
 

• H υλοπο ίηση του  προγράμματος  καταχωρήσεων στις  χώρες  Ελβετία ,  Ιαπωνία,  
Κίνα  και  Κορέα ,  είχε ως  στόχο  την προετοιμασία  του εδάφους για  τις  δράσεις  σε 
αυτές  τις  χώρες  του  προγράμματος  ΚΟΑ Κρασιού  της  ΕΕΕΕΕ ,  οι  οποίες 
πραγματοπο ιήθηκαν το  τελευταίο  τετράμηνο  του προγράμματος (από  αρχές  
Απριλίου  έως τις  10  Ιουλίου) : εκδηλώσεις  γευστικών  δοκιμών,  συμμετοχές  σε  
διεθνείς εκθέσεις κρασιού σε  αυτές  τις  χώρες , καθώς και  επισκέψεις 
δημοσιογράφων κρασιού  σε ελληνικές  οινοπαραγωγικές  περιοχές. 
 
 
 
1.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ  
(MEDIA PLAN) Β .  ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
 
Το  πρόγραμμα  διαφημιστικών  καταχωρήσεων  στις ΗΠΑ  και  τον  Καναδά  
περιλαμβάνει  διαφημιστικές  καταχωρήσεις  στο  έντυπο  περιοδικό  WINE AND 
SPIRITS, και  σειρά  ηλεκτρονικών  καταχωρήσεων  στα  online περιοδικά  των  
ΗΠΑ :  
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BOTTLENOTES, WINE ENTHUSIAST, FOOD & WINE, WINE SPECTATOR,  
SMARTBRIEF, SNOOTH, LOCAL WINE EVENTS και THRILLIST 
 
και  του Καναδά :  
 
WINE ALIGN, NATALIE MACLEAN, FIDELES DE BACCHUS, SAMY 
RABBAT, WINE SPECTATOR, SNOOTH και  LOCAL WINE EVENTS. 
 
H διαφημιστική  καταχώρηση  εν  προκειμένω  είναι  ένα  banner που καταλαμβάνει  
μικρή  έκταση ,  μέσα  στην  οποία  δίνονται κάποιες πληροφορίες  για  το  ελληνικό  
κρασί  και είναι  διαδραστική ,  με την έννοια  ότι  οι  αναγνώστες  κάνοντας  κλικ  
εγγράφονται  (δίνοντας  διεύθυνση  e-mail,  ταχυδρομική  διεύθυνση ,  δηλώνοντας  
αν  είναι  καταναλωτές ή  επαγγελματίες ,  και  το  πεδίο  του ενδιαφέροντός τους  σε  
σχέση  με  το  ελληνικό  κρασί) σε  μια λίστα  αποδεκτών  για  περισσότερες  
πληροφορίες  –  με αντάλλαγμα  τη  συμμετοχή  τους  σε λαχειοφόρο  διαγωνισμό  με 
βραβείο  π .χ .  ένα  δείπνο  για  δύο  άτομα  σε  εστιατόριο  της περιοχής τους  ή  ένα  
ψυγείο  για συντή ρηση  κρασιών .  Σκοπός  αυτής της διαφημιστικής δράσης  είναι 
να  πειστεί  ο  αναγνώστης να  προσυπογράψει  ζητώντας περισσότερες  
πληροφορίες  –  και  έτσι να  δημιουργηθεί  μια  database ενδιαφερομένων,  στους  
οποίους  αποστέλλονται  ενημερωτικά  δελτία  ή  άρθρα  ή  και  πληροφοριακό  υλικό . 
Ο  στόχος είναι  να  ενημερώνοντα ι  και  να  εκπαιδεύονται  για  το  ελληνικό  κρασί ,  
έτσι  ώστε να  αυξηθεί  το  ενδιαφέρον για  αυτό .  
 
 
Σκοπός του  προγράμματος  ήταν  
 
• να  υποστηρίξει  διαφημιστικά τις δραστηριότητες προβολής του προγράμματος 
ΚΟΑ  Κρασιού της  ΕΔΟΑΟ  στις  ΗΠΑ  και  τον Καναδά  (road  shows, γευστικές 
δοκιμές , επισκέψεις δημοσιογράφων  και  αγοραστών) καθώς και  τις 
δραστηριότητες προβολής  και  προώθησης  των  εταιρειών  που υλοπο ιούν εταιρικά  
προγράμματα  ΚΟΑ Κρασιού.  
• να  διατηρήσει  και  να  αναπτύξει  την  αναγνωρισιμότητα  και  την εικόνα 
ποιότητας  των ελληνικών κρασιών στην  αγορά  των  ΗΠΑ,    
• και  γενικά ,  να αυξήσει  τον αριθμό  των  παραγόντων  του εμπορίου αλλά και των 
καταναλωτών  που επιλέγουν το  ελληνικό  κρασί   
 
Γι’  αυτό  το  λόγο , η  διαφήμιση επικεντρώθηκε σε περιοδικά  που απευθύνονται  
σε  αυτό  το  κοινό ,  με τελικό  στόχο   
• να  επηρεάσει  και να  προσελκύσει  τον απλό  καταναλωτή  και  τον decis ion 
maker,  και   
• να  ενημερώσει  τον op inion maker,   
• και ,  γενικά,  να  ενθαρρύνει  την ανάπτυξη  των εισαγωγών και της  κατανάλωσης 
του ελληνικού κρασιού  σε αυτές τις αγορές.   
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Προς  τούτο ,  επιλέχθηκαν  ειδικές περιοδικές έντυπες  και  online εκδόσεις ,  που  
απευθύνονται  ταυτοχρόνως  και  στα  δύο  κοινά ,  και  στο  trade και  στο  consumer,  
όπως  τα  Wine Spectato r,  Wine & Sp irits  και  Bottlenotes (για  τις  ΗΠΑ)  και  τα  
Snooth και  Wine Align (για  τον Καναδά) –  το  Wine Spectator διανέμεται  εκτός 
των  ΗΠΑ και στον Καναδά . 
 
Αποτελέσματα  
Α .  Οι  έντυπες και  οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις  τοποθετήθηκαν  σε  περιοδικά  
που  έχουν ένα  κο ινό   της τάξης  των  5 .810.265 ατόμων (αθροίζοντας την 
αναγνωσιμότητα των  εντύπων και  των site) . 
Β .  Επί  τη  βάσει  των απαντήσεων  των αναγνωστών,  έχει  δημιουργηθεί  μια  βάση 
δεδομένων  (database) 10 .000 ενδιαφερομένων,  στους οποίους έχουν  ήδη  
αποσταλεί τέσσερα  ενημερωτικά  δελτία  (newsletter s) .  
 
 



   

 

 4

 



   

 

 5

 
 



   

 

 6

 
 



   

 

 7



   

 

 8

 
1 .2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ  
ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  
 
πρόγραμμα  διαφημιστικών  καταχωρήσεων  στην Κίνα  πραγματοποιήθηκε από  τον 
Φεβρουάριο  έως τον  Ιούλιο  2016: 
 
Α .  στο  έντυπο  περιοδικό  
• Revue du Vin de France-China (1  καταχώρηση) ,  και   
 
Β .  στα  online /  soc ial media: weibo / wechat  
• Revue du Vin de France-China (συνεχείς καταχωρήσεις  με  τη  μορφή  banner)  
• SEEK Media Group  (συνεχείς καταχωρήσεις  με  τη μορφή  banner) 
• Vinehoo (συνεχείς καταχωρήσεις με  τη  μορφή  banner)  
 
Α .  Παρουσιάστηκε  μια  ολοσέλιδη  καταχώρηση  στο  έντυπο  περιοδικό  Revue du 
Vin de France –  China και  με καταχωρήσεις  του είδους  banner για  τα  online 
περιοδικά.  Πρόκειται  για  διαφημιστικές καταχωρήσεις  (στα  κινεζικά -μανταρίν)  
για  το  ελλ.  κρασί  σε αυτό  το  πολύ σημαντικό  κινεζικό  περιοδικό  –  και  στα  δικά 
του social med ia,  με πολύ ισχυρή  επιρροή  στην Κίνα  -  στον  τομέα  του κρασιού 
αλλά  και της  γαστρονομίας,  το  οποίο  απευθύνεται  σε οινόφιλους καταναλωτές 
υψηλού εισοδήματος και  επαγγελματίες του εμπορίου και  της  εστίασης που 
ενδιαφέρονται  για  κρασιά  υψηλής  ποιότητας  –  και  που φροντίζουν  να  
παρακολουθούν τις  καταναλωτικές  τάσεις .  Κυκλοφορία  160.000 αντίτυπα , 
κυρίως στη  Βόρεια  Κίνα ,  Πεκίνο , Σαγκάη  και  Χονγκ  Κονγκ . Βλέπε σχετικά  το  
συνημμένο  RVF CHINA 1. 
 
Β .  Οι  διαφημιστικές καταχωρήσεις  με τη  μορφή  banner εμφανίστηκαν στα  εξής 
οnline media /socia l media /weibo  / weichat,   
 
• RVF China 
• HARVARD BUSINESS REVIEW CHINA 
• FREE LANCE IN WINE 
• VINEHOO 
 
 
Σκοπός του  προγράμματος  ήταν  
• να  αυξήσει  την αναγνωρισιμότητα  και  την  εικόνα  ποιότητας των  ελληνικών  
κρασιών  στην αγορά  της Κίνας,   
• να  προβάλει  μέσω  των  άρθρων που  θα  δημιουργηθούν  (λόγω  των  
καταχωρήσεων) αλλά  και του δικτύου των socia l med ia του περιοδικού  μια 
ποιοτική  εικόνα  για  το  ελληνικό  κρασί ,  
• να  υποστηρίξει  διαφημιστικά  τις δράσεις στην Κίνα  των προγραμμάτων  της  
ΕΔΟΑΟ  (gener ic πρόγραμμα)  και  των ιδιωτών (ετα ιρικά  προγράμματα  ΚΟΑ) ,  
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και   
• να  μας  βοηθήσουν να  προσελκύσουμε επισκέπτες  στις  εκδηλώσεις  και  στα  
περίπτερά  μας στις  εκθέσεις και  τις  εκδηλώσεις στην Κίνα .  
 
Σημειώνουμε ότι  : 
• με  τις καταχωρήσεις  που κάναμε ,  στα  ανωτέρω  περιοδικά  θα  δημιουργηθούν  
στο  καθένα  από  αυτά  δύο  άρθρα  (edito ria ls)  για  το  ελληνικό  κρασί ,  στο  REVUE 
DU VIN DE FRANCE –  CHINA έγινε  μέσα  στην  άνοιξη  μια  «τυφλή» γευστική 
δοκιμή   των  ελληνικών κρασιών  που  εισάγοντα ι  στην Κίνα ,  τα  αποτελέσματα 
της οπο ίας δημοσιεύτηκαν στο  έντυπο  περιοδικό  όσο  και  στα  social media (με  
τη  μορφή  άρθρων ,  «Επιλογή  των  καλύτερων κρασιών από  Ξινόμαυρο», «Επιλογή  
των  καλύτερων κρασιών από  Ασσύρτικο», κ .ο .κ . 
• Επίσης ,  το  online περιοδικό  Vinehoo , με  μεγάλη  και αυξανόμενη  επ ιρροή  στο  
επαγγελματικό  αλλά  και το  οινόφιλο  κοινό  σε  όλη  την Κίνα  (500.000 
συνδρομητές) ,  δημοσίευσε ένα  άρθρο  για  το  ελληνικό  κρασί,  μια  online 
εκπαιδευτική  ταινία  βίντεο  και  μια  κινηματογραφημένη  (βίντεο) συνέντευξη  με  
οινοπαραγωγούς και  πρόκειται  να  δημοσιεύσει  μια  συνέντευξη  με  τον κ .  Κ.  
Λαζαράκη  Mw.  
• Πέρα  από  την  καταχώρηση ,  ολοσέλιδη  ή  banner,  η  οποία  λειτουργεί  ως  
υπενθύμιση  ότι  υπάρχουμε ως ο ινοπαραγωγική χώρα  και  ότι  προσπαθούμε να  
έχουμε μια  παρουσία  στην αγορά ,  τα  άρθρα  απευθύνονται  και  στη  λογική και 
στο  συναίσθημα ,  και  ως εκ  τούτου έχουν πολύ μεγαλύτερη  αξία  για  την προβολή 
αλλά  και την προώθηση του  ελλ.  κρασιού.  
 
Ενδεικτικά  παραθέτουμε  κάπο ιες  από  τις  καταχωρήσεις  banner του  
προγράμματος καταχωρήσεων στην Κίνα .   
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SEEK MEDIA –  HARVARD BUSINESS REVIEW CHINA 
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REVUE DU VIN DE FRANCE CHINA 
 

 
 
VINEHOO BANNER 
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1 .3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ  
ΕΛΒΕΤΙΑΣ  
 
Υλοπο ιήθηκε  ένα  πρόγραμμα  καταχωρήσεων :  
α)  με ολοσέλιδη  καταχώρηση  στα έντυπα  περιοδικά Vinum, Falsta ff ,  
Wein+Markt,  Der Fe inschmecker,  Weinwirtschaft,  Weinwelt,  Der Sommelier ,  
Wine Business Internatio nal,  και 
β)  με  banner στα  online περιοδικά  Weinkenner.de και Captaincork.de  
 
Αυτό  το  πρόγραμμα  καταχωρήσεων  πραγματοποιήθηκε από  τον Δεκέμβριο  του  
2015 έως τον Ιούλιο  του 2016 . Σημειώνουμε ότι στην Ελβετία  απευθυνόμαστε 
στο  γερμανόφωνο  επαγγελματικό  κοινό . 
 
• Vinum 
Τέσσερεις διαφημιστικές  καταχωρήσεις .  Μηνιαίο  περιοδικό  μόνον  για  το  κρασί ,  
κυκλοφορία  21.000 αντίτυπα  στην Ελβετία ,  απευθύνεται  σε γερμανούς  και 
γερμανοελβετούς ο ινόφιλους  καταναλωτές υψηλού εισοδήματος  και  
επαγγελματίες που  ενδιαφέρονται  για  κρασιά  υψηλής  ποιότητας .  Σημειώνουμε 
ότι  στο  Vinum έχουμε  καταχωρήσεις ,  εκτός  από  το  έντυπο  περιοδικό ,  και  στον 
ιστότοπό  τους  αλλά  και στο  (ηλεκτρονικό)  Vinum Newsletter ,  και  ότι  το  έντυπο  
και  το  ηλεκτρονικό  περιοδικό  απευθύνονται  στην Ελβετία  και  τη  Γερμανία .  
Τέλος,  ότι  έχουν κάνει  στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας μας  δύο  άρθρα  (editorial)  
για  το  ελληνικό  κρασί . 
.  
• Falstaff  
Τρεις διαφημιστικές καταχωρήσεις.  Διμηνια ίο  περιοδικό  για  το  κρασί  υψηλής 
ποιότητας ,  τη  γαστρονομία  και  τον  τουρισμό , με κυκλοφορία  40.000 αντίτυπα  
στην Ελβετία .  Aπευθύνεται  σε  οινόφιλους καταναλωτές  υψηλού εισοδήματος 
που  ενδιαφέρονται  για  κρασιά υψηλής ποιότητας  και  σε  επαγγελματίες που  
παρακολουθούν  τις  τάσεις του καταναλωτικού  κοινού).  Σημειώνουμε ότι ,  πέρα  
από  τις καταχωρήσεις , έχουν  δημοσιεύσει  πολλές αναφορές για  το  ελλ.  κρασί  
τόσο  στην ελβετική  όσο  και στη  γερμανική  και την αυστριακή έκδοση  του 
περιοδικού.  
 
• Wein+Markt  
Τέσσερεις διαφημιστικές  καταχωρήσεις.  Μηνιαίο  περιοδικό ,  κυκλοφορία  7.000 
αντίτυπα ,  απευθύνεται  σε  επαγγελματίες  του  εμπορίου (εισαγωγείς, 
χονδρέμποροι ,  διανομείς,  λιανοπωλητές) και της  εστίασης που ενδιαφέρονται  
για  κρασιά υψηλής ποιότητας.  Έχει πολύ μεγάλο  κύρος στο  εμπόριο  (on και  o ff  
trade) σε  όλη  τη  γερμανόφωνη  Ευρώπη .  Ήδη ,  στο  περιοδικό  WEIN+MARKT με  
τις  καταχωρήσεις  μας ,  έχει  δημοσιευτεί  άρθρο  4  σελίδων  για  το  ελλ.  κρασί . 
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• Der Feinschmecker 
Μια διαφημιστική καταχώρηση .  To σπουδαιότερο  περιοδικό  για  το  κρασί  και τη 
γαστρονομία  στον γερμανόφωνο  χώρο .  Απευθύνετα ι  σε καταναλωτές  υψηλού  
εισοδήματος  και  θεωρείτα ι ως το  πλέον έγκυρο  περιοδικό  και  αυτό  που 
επ ιβάλλει  τις  νέες τάσεις (έχει μεγάλη  επιρροή  στους επαγγελματίες του 
εμπορίου  και  της  εστίασης).  Κυκλοφορεί  σε 75.000 αντίτυπα  μηνιαίως  - και  το  
διαβάζουν περίπου 830 .000 άτομα . 
 
• Weinwirtschaft Meininger ver lag 
Μια διαφημιστική καταχώρηση .  Δεκαπενθήμερο  περιοδικό  με μεγάλο  κύρος  που 
απευθύνεται  στους  επαγγελματίες του εμπορίου (on & o ff trade) του  κρασιού  σε  
όλον τον γερμανόφωνο  χώρο .  Κυκλοφορία 7.000 αντίτυπα . 
 
• Weinwelt  
Μια  διαφημιστική  καταχώρηση .  Διμηνιαίο  περιοδικό  για  τη  γαστρονομία,  το  
κρασί  και  τον  τουρισμό ,  που απευθύνεται  σε  ο ινόφιλους  καταναλωτές ,  με 
μεγάλη  επιρροή  στο  επαγγελματικό  κοινό . Κυκλοφορεί  σε 43.000  αντίτυπα . 
 
• Der Sommelier  
Μια  διαφημιστική  καταχώρηση .  Τριμηνιαίο  περιοδικό  για  το  κρασί  που 
απευθύνεται  κυρίως  στην εστίαση  υψηλού επιπέδου  και  τους σομμελιέ.  
Θεωρείται  ως  το  εγκυρότερο  του  είδους  του  σε  όλον τον  γερμανόφωνο  χώρο .  
Έχει κυκλοφορία  4 .300 αντίτυπα . 
 
• Meininger`s Wine business internat iona l 
Μια  διαφημιστική  καταχώρηση .  Διμηνιαίο  αγγλόγλωσσο  περιοδικό  για  το  κρασί . 
Απευθύνεται  στους επαγγελματίες του εμπορίου  και  της  παραγωγής  (αγοραστές 
σουπερμάρκετ,  εισαγωγείς ,  χονδρέμποροι ,  διανομείς,  οινοπαραγωγοί) και  του 
Τύπου.  Έχει  πολύ μεγάλη  επιρροή  σε  όλον  τον  γερμανόφωνο  χώρο ,  αλλά  
διανέμεται  και  διαβάζεται  από  τους επαγγελματίες  του  κρασιού τόσο  στην 
Ελβετία  όσο  και  σε  όλη  την  Ευρώπη ,  ενώ  έχει  αρκετούς αναγνώστες  και  σε  όλον 
τον υπόλοιπο  κόσμο .  Κυκλοφορεί  σε  10.300 αντίτυπα  στην  Ευρώπη  κυρίως αλλά  
και  στον  υπόλοιπο  κόσμο . 
 
• Weinkenner.de 
Διαφημιστική καταχώρηση  με banner επί  οκτώ μήνες  (Δεκέμβριος 2015 έως  και  
Ιούλιος 2016. Υψηλού  επιπέδου,  είναι  το  online γερμανόγλωσσο  περιοδικό  με το  
μεγαλύτερο  κύρος  σε  όλη  τη  γερμανόφωνη  περιοχή ,  κυρίως λόγω  του  
επ ικεφαλής δημοσιογράφου και  συγγραφέα ,  του  κ . Jens Priewe, ο  οποίος 
θεωρείται  ως  ένας  από  τους  καλύτερους  δημοσιογράφους /  συγγραφείς  για  το  
κρασί  σε όλον  το  γερμανόφωνο  χώρο .  ΄Εχει  50.000 «επισκέπτες» μηνιαίως. 
 
• Captaincork 
Διαφημιστική καταχώρηση  με banner επί  επτά  μήνες  (Δεκέμβριος 2015 έως και 
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Ιούνιο  2016).  Είναι  online γερμανόγλωσσο  περιοδικό  με  το  μεγάλο  κύρος και  
δημοτικότητα  σε  όλη  τη  γερμανόφωνη  περιοχή .  ΄Εχει  50.000 διαφορετικούς 
σταθερούς  «επισκέπτες» μηνια ίως , ενώ  το  site επισκέπτονται  περί  τα  400.000 
χρήστες .  
 
Σε όλα τα  ανωτέρω  περιοδικά ,  έντυπα  και  ηλεκτρονικά ,  ως φιλική  χειρονομία  
για  τις καταχωρήσεις που ενθέσαμε,  δημιουργήθηκαν  σειρές  άρθρων  (editorials)  
για  το  ελληνικό  κρασί,  γεγονός που θα  βοηθήσει  αποτελεσματικά  στην 
προώθηση των ελληνικών κρασιών στην Ελβετία .   
 
WEINKENNER BANNER (ME ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ  ΤΗ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ)  
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CAPTAIN CORK BANNER (ME ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛ.  ΚΡΑΣΙΏΝ)  
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1.4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ  ΙΑΠΩΝΙΑΣ  
 
Ένθεση  διαφημιστικών καταχωρήσεων  για  το  ελλ.  κρασί  στα  παρακάτω 
ιαπωνικά περιοδικά για το  κρασί  : 
 
VINOTHEQUE 

Τρεις διαφημιστικές καταχωρήσεις  (σε  τρία  διαφορετικά  τεύχη) .  Είναι  το  
παλαιότερο  και  το  πλέον  αναγνωρισμένο  περιοδικό  ειδικά  για  το  κρασί  υψηλής 
ποιότητας  στην  Ιαπωνία .  Κυκλοφορεί  κάθε μήνα ,  σε 10.000 αντίτυπα .  Το  
αναγνωστικό  κοινό  είναι  κατά  60% οινόφιλοι  καταναλωτές  και  κατά  40% από  το  
οινικό  εμπόριο  (εισαγωγείς,  διανομείς,  λιανοπωλητές,  πολυκαταστήματα ,  
ξενοδοχεία ,  εστιατόρια ,  σομμελιέ)   
 
WANDS 

Τρεις διαφημιστικές καταχωρήσεις  (σε τρία  διαφορετικά  τεύχη) .  Περιοδικό  για 
το  κρασί  κυρίως,  τα  αλκοολούχα  και  τη μπύρα ,  με  κυκλοφορία 7.000 αντίτυπα .  
Απευθύνεται  στους επαγγελματίες  του  ιαπωνικού  οινικού εμπορίου  και  της 
εστίασης –  35% εισαγωγείς  και  χονδρέμποροι ,  31% καβίστες ,  κ.ο .κ .  Επιπλέον 
της διαφημιστικής  καταχώρησης στο  έντυπο  περιοδικό , βάλαμε καταχώρηση  
(banner)  και στο  online περιοδικό  Wands,  για  τρεις  μήνες .   
 
WINE KINGDOM 

Δύο  διαφημιστικές  καταχωρήσεις  (σε  δύο  διαφορετικά  τεύχη).  Διμηνιαίο  έντυπο  
περιοδικό  με κυκλοφορία  50 .000 αντίτυπα ,  το  μεγαλύτερο  στην Ιαπωνία .  
Απευθύνεται  σε επαγγελματίες  του  εμπορίου  (on & off trade –  με μεγάλη 
επ ιρροή  στους  εισαγωγείς αλλά  και στους εστιάτορες) ,  συγγραφείς  /  
δημοσιογράφους για  το  κρασί , και οινόφιλους  καταναλωτές.   
 
 
Σημειώνουμε ότι  σε όλα τα  ανωτέρω  αναφερόμενα  περιοδικά  (και  στο  Wands 
online),  στη  διάρκεια  της  περιόδου  της  συνεργασίας μας ,  δημοσιεύτηκαν άρθρα  
για  το  ελληνικό  κρασί ,  τα  οποία  θα  βοηθήσουν αποτελεσματικά  και  τις επόμενες 
δράσεις  μας  αλλά  και  την προώθηση  των ελλ.  κρασιών στην Ιαπωνική  αγορά .  
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1.5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ  
ΤΗΣ  KOΡΕΑΣ  
 
Το  πρόγραμμα  καταχωρήσεων   στα  κορεατικά  περιοδικά  WINE REVIEW 
(έντυπο)  και  WINE21.COM (online περιοδικό) πραγματοποιήθηκε  από  το  
Φεβρουάριο  μέχρι  τον Ιούλιο  2016.  
 
WINE REVIEW 
Το  σημαντικότερο  έντυπο  περιοδικό  στην Κορέα   για το  κρασί  κυρίως αλλά  και  
τη  γαστρονομία ,  τα  ποτά ,  τον  τουρισμό ,  με κυκλοφορία  40.000 αντίτυπα ,  
απευθύνεται  σε  οινόφιλους  καταναλωτές  και  σε  επαγγελματίες  του οινικού 
εμπορίου  και της εστίασης . 

Σε αυτό  το  περιοδικό  εντέθηκαν 6  καταχωρήσεις σε πέντε  μηνιαία  τεύχη  του  
περιοδικού.  Σημειώνουμε  ότι ,  πέρα  από  τις καταχωρήσεις  μας,  η  Wine Review 
έχει  δημοσιεύσει  μια  σειρά  πολυσέλιδων άρθρων (ed ito ria ls)  για  τον ελλ.  
αμπελώνα  και τα  κρασιά  του ,  καθώς  και παρουσίαση  των εκθετών  του ελληνικού 
περιπτέρου στη  Διεθνή  Έκθεση  Seoul Int.  Wine and spir its expo 2016.  
 
WINE21 .COM 
Η σπουδαιότερη  Κορεατική  ιστοσελίδα  για  το  κρασί ,  με  8 .000 επισκέπτες τη  
μέρα ,  ενώ  οι  αποδέκτες του  newsletter  της σύνταξης  ανέρχονται  σε  80.000 
άτομα .  Το  17% του κοινού τους είναι  από  το  χώρο  των επαγγελματιών  του  
οινικού εμπορίου και της  εστίασης. 
 

Σε αυτό  το  περιοδικό  εντέθηκαν οι καταχωρήσεις μας επί έξι μήνες με  τη  μορφή   
banner που προβάλλονται  στις  ιστοσελίδες  τους.  Σημειώνουμε ότι ,  πέρα  από  τις 
καταχωρήσεις  μας,  η  Wine21.com έχει  δημοσιεύσει ,  εκτός των  πο ικίλων  
αναφορών στις  δραστηριότητές μας στην  Κο ρεατική  αγορά ,  μια  σειρά  οκτώ  
πολυσέλιδων άρθρων  (editorials) για  τον ελλ.  αμπελώνα  και τα  κρασιά  του.   
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WINE REVIEW PRINTED MAGAZINE AD 
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WINE 21 ONLINE MAGAZINE 
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2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  /  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  
 
Οι επισκέψεις  δημοσιογράφων σε  ελληνικές οινοπαραγωγικές  περιοχές έχουν  ως  
στόχο  την  απαραίτητη  ενημέρωση  των επαγγελματιών  και  των  καταναλωτών της 
κάθε χώρας για  τον  ελληνικό  αμπελώνα  και τα  κρασιά  του,  μέσα  από  τη 
δημιουργία  άρθρων  σε εφημερίδες και  περιοδικά ,  έντυπα  ή  ηλεκτρονικά.  Οι  
δημοσιογράφοι  επισκέπτονται  οινοπαραγωγικές περιοχές ,  δοκιμάζουν και  πίνουν  
τα  κρασιά ,  συναντούν τους παραγωγούς  τους,  επισκέπτονται  οινοποιεία  και 
εστιατόρια , γνωρίζουν ιδίο ις όμμασι  τις  περιοχές  και τους  αμπελώνες  και 
μεταφέρουν τις εμπειρίες  τους στους  αναγνώστες τους .   
 
Οι επ ισκέψεις εφέτος ,  περιλάμβαναν την  επίσκεψη  δύο  οινοπαραγωγικών 
περιοχών ,  και  ολοκληρώνονταν με μια  ημέρα  κατά  την  οποία  τους γίνονταν  
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παρουσίαση  των κρασιών όλων των  υπολοίπων ελληνικών  οινοπαραγωγικών  
περιοχών .  Το  λεπτομερές  πρόγραμμα  της κάθε ημέρας  περιελάμβανε τα  εξής : 
• Το  πρωί  /  μεσημέρι ,  παρουσίαση  από  γευσιγνώστη  σομμελιέ του  αμπελώνα  και 
των  ποικιλιών  της  κάθε περιοχής , με σχολιασμένη  γευστική  δοκιμή των  κρασιών  
• Μίνι  έκθεση  με  παρουσία  τριών  έως  πέντε οινοπαραγωγών,  κατά  την οποία 
γίνονταν  η  γευστική  δοκιμή  από  τους δημοσιογράφους 
• Γεύμα  με  τα  κρασιά  της  γευστικής δοκιμής 
• Κάποια  πολιτιστική  (αρχαιολογικοί  χώρο ι ή  μουσεία) ή τουριστική  επίσκεψη 
• Το  βράδυ , παρουσίαση  από  γευσιγνώστη  σομμελιέ του αμπελώνα  και  των 
ποικιλιών της κάθε περιοχής,  με σχολιασμένη  γευστική  δοκιμή των κρασιών  
• Μίνι  έκθεση  με  παρουσία  τριών  έως  πέντε οινοπαραγωγών,  κατά  την οποία 
γίνονταν  η  γευστική  δοκιμή  από  τους δημοσιογράφους 
• Δείπνο  με  τα  κρασιά  της  γευστικής δοκιμής 
 
Για  την  επαγγελματική  πληροφόρηση  της κάθε  ομάδας  των δημοσιογράφων σε  
όλη  τη  διάρκεια  της επίσκεψης , συνοδεύονταν  από  τον κ .  Γρηγόρη  Μιχαήλο  
(επισκέψεις Κορεατών και  Ελβετών)  και  τον κ .  Στάθη  Σάλτα  (επίσκεψη  
Ιαπώνων),  ο ι  οπο ίοι  και  οι  δύο  είναι  κάτοχοι  AIWS diploma του Wine and  
Spirit s Educational Trust.   
 
Για  τη  διευκόλυνση  του  έργου των δημοσιογράφων,  ετοιμάστηκαν κατάλογοι  για 
την κάθε γευστική  δοκιμή , με τα  κρασιά  και  τους  παραγωγούς τους ,  έτσι  ώστε  οι 
δημοσιογράφοι  να  πρέπει  απλώς  να  σημειώνουν  τις παρατηρήσεις  τους  δίπλα  
από  το  κάθε  κρασί  που  δοκίμαζαν .  Να  σημειωθεί  ότι,  στη  διάρκεια  της 
επ ίσκεψης,  η  κάθε  ομάδα  δημοσιογράφων δοκίμαζε  συνολικά  περίπου  120 
διαφορετικά κρασιά . 
 
Για  τις επισκέψεις  των  δημοσιογράφων  ετοιμάστηκε  ένα  press kit ,  με  έναν  
καλαίσθητο  φάκελο ,  με  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  των επισκέψεών τους ,  τον  
ελληνικό  ο ινικό  χάρτη ,  τη  μπροσούρα  για  το  ελληνικό  κρασί  και  ένα  usb με 
φωτογραφίες από  το  φωτογραφικό  αρχείο  της  ΕΔΟΑΟ .  
 
Επισκέψεις  δημοσιογράφων έγιναν από  την Κορέα  (25 /3  έως  1/4/2016),  την 
Ελβετία  (από  2  έως  6/4/2016) και από  την Ιαπωνία  (7  έως  15/5/2016). 
 
2.1 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑ  
 
Από  τις  25/3 έως τις 1/4/2016. Επισκέφθηκαν τη  Σαντορίνη  και  στη  Β .  
Πελοπόννησο  τη  Νεμέα  και  την  Αιγιαλεία .  Οι  δημοσιογράφοι αφίχθηκαν στην 
Αθήνα  στις  25/3,  και  στις 26 /3 μετακινήθηκαν στη  Σαντορίνη .  Στις  28/3,  
επ ισκέφθηκαν  τη  Νεμέα  και  διανυκτέρευσαν στο  Ναύπλιο .  Στις  29/3, 
επ ισκέφθηκαν  την  Αιγιαλεία ,  όπου και διανυκτέρευσαν .  Στη  διάρκεια  της 
επ ίσκεψής τους ,  οργανώθηκαν πέντε συνολικά μίνι  εκθέσεις ,  με έως πέντε  
παραγωγούς  κάθε  φορά ,  όπου συναντο ύσαν  τους παραγωγούς,  δοκίμαζαν  και 
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συζητούσαν  τα  κρασιά.  Στις  30/3,  επέστρεψαν  στην Αθήνα ,  όπου  τους  έγιναν  
τρεις  παρουσιάσεις  και  σχολιασμένες  γευστικές  δοκιμές για  τα  λευκά ,  τα  ροζέ  
και  τα κόκκινα  κρασιά  από  όλες  τις ελληνικές  οινοπαραγωγικές  περιοχές  που  
δεν επισκέφτηκαν,  από  τον κ .  Κ . Λαζαράκη  Master o f Wine.  
 
O κατάλογος των επισκεπτών  /- τριών έχει  ως  εξής : 

 
 
Ως επακόλουθο  της  επίσκεψης , είχαμε μια  πληθώρα  άρθρων  σε  όλα  τα  
κορεατικά  med ia με  τα  οποία  συνεργάζονται  οι  ανωτέρω  δημοσιογράφοι,  με 
αποτέλεσμα ,  πέραν της δημιουργίας καλής  εικόνας για  το  ελληνικό  κρασί αλλά  
και  για  τη  χώρα  γενικότερα ,  να  δημιουργηθεί  ένα  αδιαμφισβήτητα  ευνοϊκό  
κλίμα  για  τις  επόμενες δράσεις  μας ,  τη συμμετοχή  μας  στην  έκθεση SEOUL 
INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS EXPO 2016 (21-23/4 /2016) και  τις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν  στις  15 /6 στη  Σεούλ και  στις 17/6 στο  
Μπουσάν  της  Κορέας. 
 

  Media 
Mr. / 
Mrs.  Name Surname 

1 Forbes Korea Mr. Kwon-Il NA 

2 
The Segye 

Times Mr. Hyeon Tae CHOI 

3 Chosun Ilbo  Mr. Sung yoon KIM 

4 
Joong Anng 

Ilbo  Ms. Hye Ran KANG 

5 Blogger Ms. Jinwon YANG 

6 Wine21.Com  Ms. Suzie CHUNG 

7 
Luxury 

Monthly  Ms. Moonyoung BAIK 

8 The Hankyoreh  Ms. Mee Hyang PARK 

9 WineOK.Com   Ms. JIYEON PARK 

10 
Freelancer wine 

writer Ms. Sangmi KIM 

11 Wine21.com Ms. Seung Soon  CHOI 
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2.2 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ  
 
Από  τις 2/4 έως 6 /4. Επισκέφθηκαν τη Σαντορίνη  και στη  Δ .  Μακεδονία  τη  
Νάουσα  και  το  Αμύνταιο .  Οι  δημοσιογράφο ι  στις  2/4 αφίχθηκαν στην Αθήνα  και 
μετακινήθηκαν στη  Σαντορίνη .  Στις 4 /4,  το  μεσημέρι  συναντήθηκαν με  
οινοπαραγωγούς της  Κεντρικής  Μακεδονίας και , στη  συνέχεια ,  επισκέφθηκαν το  
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Αμύνταιο ,  όπου επισκέφθηκαν  αμπελώνα ,  δοκίμασαν κρασιά και  συναντήθηκαν 
με  οινοπαραγωγούς  της περιοχής,  και  διανυκτέρευσαν.  Στις  5 /4 ,  επισκέφθηκαν 
τη  Νάουσα ,  όπου επισκέφθηκαν αμπελώνα ,  δοκίμασαν  κρασιά  και  συναντήθηκαν 
με  οινοπαραγωγούς  της περιοχής.  Ακολούθως ,  επισκέφθηκαν τον  αρχα ιολογικό  
χώρο  της Βεργίνας ,  και  στη  συνέχεια  κατευθύνθηκαν στη  Θεσσαλονίκη ,  όπου  
δοκίμασαν  με  παράλληλη  σχολιασμένη  παρουσίαση  τα  λευκά  κρασιά  από  όλες 
τις  ελληνικές ο ινοπαραγωγικές  περιοχές  που  δεν επισκέφθηκαν.  Στις 6/4,  το  
πρωί ,   δοκίμασαν,  με  παράλληλη  σχολιασμένη  παρουσίαση ,  τα  κόκκινα  κρασιά 
από  όλες τις ελληνικές  οινοπαραγωγικές περιοχές  που δεν  επισκέφθηκαν,  και το  
απόγευμα  επέστρεψαν στην  Ελβετία . . 
 
Ο  κατάλογος των επισκεπτών  έχει  ως εξής:  

Media Job tit le  Title  Name Surname City 

Wein + Markt  Editor in chief  Mr.  Werner Engelhard Mainz 

Weinkenner.de 

(online mag)  

Editor in chief  Mr.  Jens  Priewe Munich 

Vinum Editor Mrs.   Ursula Geiger  Zürich 

Blick Editor Mr.  Ala in Kunz Zürich 

Taste Magazin Editor in chief  Mrs.   Britta  Wiegelmann Zürich 

Schluck Editor Mr.  Pawel Truszkowski Ber lin 

mett ler -Vater laus p r Managing Director Mrs.   Alic ia Mettler  Zürich 

 
 
Γενικώς,  το  επίπεδο  των επ ισκεπτών και των  μέσων στα  οποία  αρθρογραφούν  
ήταν πολύ υψηλό .  Σημειώνουμε  ότι  τρεις από  τους  δημοσιογράφους  γράφουν  σε  
περιοδικά  (Jens Priewe στο  weinkenner.de,  Werner Engelhardt στο  Wein+Markt,  
Ursula Geiger στο  Vinum) με  τα  οπο ία  συνεργαζόμαστε  στο  Πρόγραμμα  
διαφημιστικών  καταχωρήσεων.  
 
Ως επακόλουθο  της  επίσκεψης ,  είχαμε μια  σειρά  άρθρων σε  όλα  τα  media με  τα  
οποία  συνεργάζονται  οι  ανωτέρω δημοσιογράφοι ,  με  αποτέλεσμα  να  
δημιουργηθεί  αναβαθμισμένη  εικόνα  για το  ελληνικό  κρασί  αλλά  και  για  τη 
χώρα  γενικότερα . 
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2.3 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ  
 
Από  τις  7  έως  τις  14/5.  Επισκέφθηκαν  τη  Σαντορίνη  και  στη  Β .  Πελοπόννησο  τη 
Νεμέα  και την Αιγιαλεία . Οι  δημοσιογράφοι αφίχθηκαν  στην  Αθήνα  στις 8/5, 
και  μετακινήθηκαν την  ίδια  μέρα  στη  Σαντορίνη .  Στις  10/5 ,  επισκέφθηκαν  τη 
Νεμέα  και  διανυκτέρευσαν στο  Ναύπλιο .  Στις 11/5,  επισκέφθηκαν την  
Αιγιαλεία,  όπου  και  διανυκτέρευσαν . Στις 12/5,  επέστρεψαν  στην Αθήνα , όπου  
τους  έγιναν  τρεις παρουσιάσεις  και  σχολιασμένες  γευστικές  δοκιμές  για  τα  
λευκά ,  τα  ροζέ και  τα  κόκκινα κρασιά  από  όλες τις ελληνικές  οινοπαραγωγικές 
περιοχές  που δεν  επ ισκέφτηκαν ,  από  τον  κ .  Κ .  Λαζαράκη  Master of Wine.  
Επέστρεψαν  στην  Ιαπωνία  στις 14/5. 
O κατάλογος των επισκεπτών  /- τριών έχει  ως  εξής : 

 Media  Mr. / 
Mrs.  

Name Surname 

1 WINART Ms. MAKI YAMAMOTO 

2 WINE JOURNALIST Ms. MAYUMI WATABIKI 

3 VINOTHEQUE Ms. YOSHIMI BAN 

4 SOMMELIER Ms. YUKI SATO 

5 TARU Ms. KYOKO YODA 
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6 WINE KINGDOM  Ms. MAMI WHELEHAN 

7 WANDS Ms.  TOMOKO SHIRASU 

8 AMPLIFICA Ms.  TAKAKO OTAKI 

9 BONS VIVANTS Ms.  MISAKO SOEJIMA 

 
Γενικώς,  το  επίπεδο  των επ ισκεπτών και των  μέσων στα  οποία  αρθρογραφούν  
ήταν πολύ υψηλό .  Σημειώνουμε  ότι  τρεις από  τους  δημοσιογράφους  γράφουν  σε  
περιοδικά (οι  κυρίες  Yoshimi Ban στο  Vinotheque, Mami Whelhean στο  Wine 
Kingdom, Tomoko Shirasu στο  Wands) με  τα  οποία συνεργαζόμαστε  στο  
Πρόγραμμα  διαφημιστικών καταχωρήσεων .  
 
Ως επακόλουθο  της  επίσκεψης ,  είχαμε μια  σειρά  άρθρων σε  όλα  τα  media με  τα  
οποία  συνεργάζονται  οι  ανωτέρω δημοσιογράφοι ,  με  αποτέλεσμα  να  
δημιουργηθεί  αναβαθμισμένη  εικόνα  για το  ελληνικό  κρασί  αλλά  και  για  τη 
χώρα  γενικότερα ,  και  αυτό  σίγουρα  συνέβαλε πολύ  στην επιτυχία  των  
ολοήμερων εκδηλώσεων  που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιουνίου  στην  Οσάκα  
και  στις 22 Ιουνίου στο  Τόκυο . 
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3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΚΡΑΣΙΩΝ  ΠΟΠ & ΠΓΕ  ΣΤΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  
 
Σκοπός των  εκδηλώσεων είναι  η  προβολή  του  ποιοτικού δυναμικού  του  
ελληνικού αμπελώνα  και  η  προώθηση των  κρασιών  του στις συγκεκριμένες  
αγορές –  στόχους  του προγράμματος .  Στόχος  είναι  να  ενημερώσουμε  όσους 
ασχολούνται  με  το  κρασί ,  δηλαδή  το  επαγγελματικό  κοινό  (εισαγωγείς,  
χονδρέμπορους,  διανομείς,  λιανοπωλητές, εστίαση ,  σομμελιέ)  και  τον Τύπο ,  για 
το  πο ιοτικό  δυναμικό  του  ελλ.  αμπελώνα  και,  με αυτόν τον τρόπο ,  να  
βοηθήσουμε αποτελεσματικά  την προώθησή  του  στις επιλεγμένες  αγορές-
στόχους.  
 
Οι εκδηλώσεις  που  πραγματοποιήθηκαν  είναι :  
 
• στην Κορέα  (Σεούλ 15 /6 και Μπουσάν  17/6) 
• στην Ιαπωνία  (Οσάκα  20/6 και Τόκυο  22/6) 
• στην Ελβετία  (Ζυρίχη  5/7 και Βασιλεία 7 /7 ) 
 
Οι ολοήμερες εκδηλώσεις  διαρθρώνονταν γύρω  από  τρεις διακριτούς  άξονες :  
 
Σεμινάριο  master class 
 
Πρόκειται  για  σεμινάρια  με  παράλληλη γευστική  δοκιμή  κρασιών,  τα  οποία 
απευθύνονται  σε επαγγελματίες του  οινικού εμπορίου  (on & off trade) και 
Τύπου –  για  40 έως  60 άτομα  κάθε  φορά ,  διαρκείας  περίπου δύο  ωρών .  
 
Walk around tasting  ή  Free tasting  
  
Πρόκειται  για  είδος γευστικής  δοκιμής κατά  την  οποία  τα  κρασιά  εκτίθενται  για 
ελεύθερη  γευστική  δοκιμή  (οι  επισκέπτες  δοκιμάζουν μόνοι  τους,  χωρίς  άλλη  
παρουσίαση  ή  παρέμβαση ,  εκτός από  τον σχετικό  κατάλογο  που  τους  δίνουμε  
για  τις  σημειώσεις τους) ,  για  μια  διάρκεια  2  ή  τριών ωρών  –  μπορούν  να  
προσέρχονται  όποια  ώρα  θέλουν ,  δεδομένου ότι  δεν  υπάρχει  ομιλητής  με 
συγκεκριμένη  ώρα  έναρξης της  ομιλίας του.  Απευθύνεται  και αυτή  σε 
επαγγελματίες του οινικού εμπορίου  και  του  Τύπου,  αλλά  και  σε σχολές 
σομμελιέ ,  λέσχες  ο ινοφίλων ,  κλπ. .  Ο  αριθμός των  επισκεπτών  μπορεί  να  είναι  
από  60 άτομα (Ελβετία) έως και  200 (Κορέα)  άτομα  κάθε φορά . 
 
Luncheon / dinners για  δημοσιογράφους  (ένα  σε κάθε πόλη) 
 
Πρόκειται  για  δείπνα ,  που παρατίθενται  για  επιλεγμένους  δημοσιογράφους του  
οινικού Τύπου  (κάθε είδους ,  έντυπου και  ψηφιακού) ,  wine wr iter s,  wine 
bloggers,  κλπ .  Στα  δείπνα  αυτά  γίνεται  μια  παρουσίαση  του  ελλ .  αμπελώνα  και , 
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παράλληλα  με  το  δείπνο ,  τα  ελληνικά  κρασιά  που συνοδεύουν τα  διάφορα  
εδέσματα  (τα  οπο ία  θα  έχουν  επ ιλεγεί  έτσι  ώστε να  αναδεικνύουν τα  κρασιά  που  
θα  παρουσιάζονται  κάθε φορά ) σχολιάζονται  από  τον ομιλητή  και  συζητούνται  
με  τους προσκεκλημένους .   
 
Για  την υλοποίηση  των εκδηλώσεων συνεργαστήκαμε με επιτόπιες εταιρείες  
δημοσίων σχέσεων εξειδικευμένες  στην προβολή  του  κρασιού,  οι  οποίες 
ανέλαβαν να  φροντίσουν για  την  προσέλκυση  των  επισκεπτών ,  καθώς και  για 
όλες  τις  λεπτομέρειες  της οργάνωσης και  της  υλοποίησης των  εκδηλώσεων.  
 
 
3 .1 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΚΡΑΣΙΩΝ  ΠΟΠ & ΠΓΕ  ΣΤΗΝ  ΚΟΡΕΑ  
(στη  Σεούλ και  το  Μπουσάν) 
 
Οι ολοήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο  ξενοδοχείο  Plaza στη  Σεούλ  
την Τρίτη  15 και  στο  ξενοδοχείο  Hyatt του  Μπουσάν την Παρασκευή  17 Ιουνίου  
2016. 
 
Το  πρόγραμμα  και  στις  δύο  πόλεις είχε  ως εξής :  
• Σεμινάριο  master  c lass,  το  πρωί  στις 10.00 π .μ . έως τις 12.00 
• Walk around  tasting ( free tast ing),  από  τις 13.00 έως τις  17.00  μμ . 
• Δείπνο  για  δημοσιογράφους ,  από  τις 18.30  έως τις 21.30  μμ . περίπου 
 
Τις παρουσιάσεις  στο  master  c lass και  στο  δείπνο  των  δημοσιογράφων  έκανε ο  
κ .  Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, o  οπο ίος συμμετείχε  στην κατάρτιση  των  
καταλόγων των  εκδηλώσεων  και  καθοδήγησε τους  μαγείρους για  τον  καθορισμό  
των  μενού για  τα  δείπνα  για  τους δημοσιογράφους.  
 
Για  τις  εκδηλώσεις,  ετοιμάστηκαν και  διανέμονταν στους  επισκέπτες  κατάλογοι 
των  κρασιών  που  παρουσιάζονταν: ένας κατάλογος για  το  Σεμινάριο  master  
class,  ένας  κατάλογος για  το  walk around tast ing και  ένας  κατάλογος για  τα 
κρασιά  του δείπνου για  τους  δημοσιογράφους.  
 
Οι εκδηλώσεις  στη Σεούλ 
 
Στο  σεμινάριο  master  class  συμμετείχαν 60 άτομα  –  εκ  των  οποίων 17 
εισαγωγείς,  14 εστιατόρια , 12 δημοσιογράφο ι και blogger,  8  διδάσκοντες  
εκπαιδευτές  στο  κρασί ,  2  Food  and beverage managers ξενοδοχείων ,  2  
σύμβουλοι  Food and  beverage,  2 λιανοπωλητές ,  2  Wine Bar και  ένας από  την 
ένωση  των  σομμελιέ .  Αξίζει να  σημειώσουμε  ότι ,  παρά  την  πολύ  πρωινή  ώρα  για  
τους  περισσότερους  από  αυτούς τους επαγγελματίες ,  είχαμε  μια  πολύ μεγάλη  
προσέλευση ,  και  αυτό  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως σαφής  ένδειξη  ουσιαστικού 
ενδιαφέροντος και  όχι  απλής περιέργειας .   
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Στο  walk around  tasting συμμετείχαν  137 άτομα  –  εκ  των οποίων  οι  17 
εισαγωγείς,  49 εστιατόρια ,  28 λιανοπωλητές,  15 FBM ξενοδοχείων ,  11 
δημοσιογράφοι,  6  b logger,  5  εκπαιδευτές ,  κ .ά . .  
Στο  δείπνο  συμμετείχαν  16 δημοσιογράφοι  και  ένας εκπρόσωπος  της  ένωσης των  
κορεατών σομμελιέ .  Διήρκεσε  τρεις ώρες  σε  πολύ φιλική  ατμόσφαιρα ,  και είχε 
μεγάλη  επ ιτυχία  –  όπως φαίνεται  από  τα  άρθρα  στα  διάφορα  περιοδικά  και 
εφημερίδες  που  επακολούθησαν. 
 
Οι εκδηλώσεις  στο  Μπουσάν  
 
Το  Μπουσάν είναι  η  δεύτερη  πόλη  της  Κορέας ,  αλλά  το  οινικό  εμπόριο  και  ο  
οινικός Τύπος  είναι  συγκεντρωμένα  στη  Σεούλ.  Υπάρχουν ,  βέβαια ,  και  στο  
Μπουσάν  (λιμάνι,  πόλη  ναυπηγοεπ ισκευαστική  και  τουριστική),  αλλά  σε 
σημαντικά  μικρότερο  ποσοστό ,  και  αυτό  φαίνεται  στη  σύνθεση  των επισκεπτών  
στις εκδηλώσεις  μας. 
 
Στο  σεμινάριο  master  c lass συμμετείχαν  50 άτομα  –  εκ  των οποίων 4 
εισαγωγείς,  23 εστιατόρια ,  3  δημοσιογράφουι  και  blogger,  5  διδάσκοντες  
εκπαιδευτές  στο  κρασί ,  9  Food  and beverage managers ξενοδοχείων ,  2  
σύμβουλοι  Food  and beverage,  2 λιανοπωλητές ,  4 Wine Bar.   
 
Στο  walk around  tast ing συμμετείχαν  47 άτομα  –  εκ  των οποίων  29 εστιατόρια , 
6  λιανοπωλητές , 1  FBM ξενοδοχείων,  2  εκπαιδευτές ,  1  από  την ένωση  των  
σομμελιέ  κ.ά. ) .  
 
Στο  δείπνο  συμμετείχαν  12 δημοσιογράφο ι και  blogger,  4  εκπαιδευτές,  δύο  
εισαγωγείς,  και ένα  wine bar.  Διήρκεσε τρεις  ώρες  σε πολύ φιλική  ατμόσφαιρα , 
και  είχε μεγάλη  επιτυχία  (άρθρα  σε  s ites,  σε  blogs,  σε social med ia,  υπήρχε  
ακόμη  και  αναφορά  στις  εκδηλώσεις μας σε  τηλεοπτικές  εκπομπές) .  
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3.2 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΚΡΑΣΙΩΝ  ΠΟΠ  & ΠΓΕ  ΣΤΗΝ  
ΙΑΠΩΝΙΑ  (στην Οσάκα  στις  20 Ιουνίου και  στο  Τόκυο  στις 22 Ιουνίου) 
 
Οι ολοήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο  Ritz Carlton στην  Οσάκα  τη  
Δευτέρα  20/6  και  στο  ξενοδοχείο  Grand Hyat t του  Τόκυο  την  Τετάρτη  20 
Ιουνίου 2016.  
 
Το  πρόγραμμα  και  στις  δύο  πόλεις είχε  ως εξής :  
• Walk around  tasting ( free tast ing),  από  τις 13.00 έως τις  18.00  μμ . 
• Σεμινάριο  master  c lass,  από  τις  15.00 έως τις  17.00  μμ . 
• Δείπνο  για  δημοσιογράφους ,  από  τις 18.30  έως τις 21.30 μμ . περίπου 
 
Για  τις  εκδηλώσεις στην  Ιαπωνία  συνεργαστήκαμε  για  τον σχεδιασμό ,  την 
οργάνωση  και  την  υλοποίηση ,  ως  εταιρεία  δημοσίων  σχέσεων,  με  την  ιαπωνική  
εταιρεία  BONS VIVANTS Co (πρόκειται για  εταιρεία  δημοσίων σχέσεων ,  που  
ειδικεύεται  σε τέτοιου  είδους  εκδηλώσεις  προβολής κρασιού). 
 
Τις παρουσιάσεις  στο  master  c lass και  στο  δείπνο  των  δημοσιογράφων  έκανε ο  
κ .  Κωνσταντίνος Λαζαράκης MW, o  οπο ίος συμμετείχε  στην κατάρτιση  των  
καταλόγων των  εκδηλώσεων  και  καθοδήγησε τους  μαγείρους για  τον  καθορισμό  
των  μενού για  τα  δείπνα  για  τους δημοσιογράφους.  
 
Για  τις  εκδηλώσεις,  ετοιμάστηκαν και  διανέμονταν στους  επισκέπτες  κατάλογοι 
των  κρασιών που παρουσιάζονταν : ένας  κατάλογος για  το  walk around tasting,  
ένας  κατάλογος για  το  Σεμινάριο  master  class και  ένας κατάλογος για  τα  κρασιά 
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του δείπνου για  τους δημοσιογράφους.  
 
Οι εκδηλώσεις  στην Οσάκα 
 
Η Οσάκα  είνα ι η  δεύτερη  πόλη  της  Ιαπωνίας ,  σίγουρα  πολύ σημαντική,  αλλά  το  
οινικό  εμπόριο  και  ο  οινικός Τύπος είναι  συγκεντρωμένα  στο  Τόκυο .  Υπάρχουν,  
βέβαια,  και  στην Οσάκα , αλλά  σε  πολύ  μικρότερο  ποσοστό , και  αυτό  φαίνεται  
στον αριθμό  αλλά  και  τη σύνθεση  των επισκεπτών  στις  εκδηλώσεις μας . 
 
Στο  σεμινάριο  master c lass συμμετείχαν 36 άτομα.  Αξίζει  να  σημειώσουμε  ότι ,  
για  την  Οσάκα,  αυτός  ο  αριθμός  παρισταμένων  στο  master  c lass θεωρείται  
παραπάνω από  αρκετός,  και  αποτελεί  σαφή  ένδειξη  ουσιαστικού ενδιαφέροντος  
από  τους τοπικούς  επαγγελματίες  και  δημοσιογράφους για το  ελληνικό  κρασί .  
 
Στο  walk around tast ing συμμετείχαν 63  άτομα,  από  το  εμπόριο  (on & off trade)  
και  τον  Τύπο .  Σημειώνουμε ότι 36 από  αυτούς  είχαν  παρακολουθήσει  και  το  
σεμινάριο  master  c lass.  
 
Στο  δείπνο  συμμετείχαν 9  δημοσιογράφοι.  Διήρκεσε τρεις  ώρες  σε πολύ φιλική  
ατμόσφαιρα ,  και είχε μεγάλη  επιτυχία ,  αν  κρίνουμε  από  τα  μακροσκελή  (και 
ενθουσιώδη)  άρθρα  σε online περιοδικά  που εμφανίστηκαν  στο  διαδίκτυο  και  
στα  social media από  την  επόμενη μέρα  κιόλας.  
 
Οι εκδηλώσεις  στο  Τόκυο  
 
Στο  σεμινάριο  master class συμμετείχαν  60 άτομα  –  και ,  για  λίγη  ώρα ,  υπήρξε  
μια  λίστα  αναμονής.  Εδώ,  φάνηκε  το  θερμό  ενδιαφέρον  που υπάρχει  στην  
Ιαπωνία  για  το  ελληνικό  κρασί.  Κρίνοντας όσο  μπορούμε  ψυχρά  και 
αντικειμενικά ,  αυτή  ήταν μια  εξαιρετική  επ ιτυχία .  Σημειώνουμε  ότι ,  μεταξύ  των  
παρευρεθέντων,  ήταν και  ο  Ιάπωνας  Master  of Wine,  ο  κ . Ken Ohashi.  
 
Στο  walk around tasting συμμετείχαν  124 άτομα.  Σημειώνουμε  ότι πολλοί από  
αυτούς που  είχαν παρακολουθήσει  το  master c lass,  συνέχισαν τη  γευστική  
δοκιμή , περνώντας  και  στην αίθουσα  του  walk around tasting.  
 
Στο  δείπνο  συμμετείχαν 13  δημοσιογράφοι .  Διήρκεσε τρεις ώρες  σε  πολύ  φιλική  
ατμόσφαιρα ,  και  είχε μεγάλη  επιτυχία  –  όπως φαίνεται  από  τα  άρθρα  στα  
διάφορα  περιοδικά και εφημερίδες που επακολούθησαν.  
 
Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  αυτή  ήταν  μια  πρώτη  επανεμφάνιση ,  μετά  από  είκοσι 
χρόνια ,  και  ότι  ο ι  Ιάπωνες  είναι ,  γενικά , ελάχιστα  εκδηλωτικοί ,  κρίνοντας  από  
την προσέλευση ,  από  τις  ώρες  που  μας διέθεσαν ο ι επαγγελματίες  αλλά  και  από  
τα  άρθρα  που  ακολούθησαν,  θεωρούμε  ότι  οι  εκδηλώσεις μας στην Ιαπωνία  ήταν 
πολύ επ ιτυχείς .   
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3.3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΚΡΑΣΙΩΝ  ΠΟΠ  & ΠΓΕ  ΣΤΗΝ  
ΕΛΒΕΤΙΑ  (στη  Ζυρίχη  στις 5  Ιουλίου  και  στη Βασιλεία  στις  7 Ιουλίου) 
 
Οι ολοήμερες  εκδηλώσεις  πραγματοποιήθηκαν στο  εστιατόριο  Zunfthaus zur  
Waag (εστιατόριο  υψηλής  γαστρονομίας  –  παραδοσιακή ελβετική , γερμανική  και 
αυστριακή  κουζίνα ,  σε κτίριο  του 14 ου  αιώνα ,  στο  κέντρο  της  παλιάς πόλης) στη 
Ζυρίχη  την Τρίτη  5  Ιουλίου και  στο  εστιατόριο  του Μουσείου Μοντέρνας  
Τέχνης  της  Βασιλείας  την Πέμπτη  7  Ιουλίου 2016. Οι  χώροι  των  εκδηλώσεων  
και  στις δύο  πόλεις  ήταν  εξαιρετικοί ,  και τα  εδέσματα  που ετοιμάστηκαν για  το  
δείπνο  των δημοσιογράφων,  ταίριαζαν και  αναδείκνυαν τα  κρασιά  που  τα  
συνόδευαν .  
 
Το  πρόγραμμα  και  στις  δύο  πόλεις είχε  ως εξής :  
• Walk around  tasting ( free tast ing),  από  τις 15.00 έως τις  19.00  μμ . 
• Σεμινάριο  master  c lass,  από  τις  17.00 έως τις  18.00  μμ . 
• Δείπνο  για  δημοσιογράφους ,  από  τις 19.30  έως τις 22.30 μμ . περίπου 
 
Για  τις  εκδηλώσεις στην Ελβετία συνεργαστήκαμε  για  τον σχεδιασμό , την 
οργάνωση  και  την υλοποίηση,  ως  εταιρεία  δημοσίων σχέσεων,  με την ελβετική  
εταιρεία  METTLERVATERLAUS GmbH (πρόκειται  για  ετα ιρεία  δημοσίων  
σχέσεων ,  με  την  οπο ία  συνεργαστήκαμε  και  στην πραγματοποίηση της 
επ ίσκεψης  ελβετών δημοσιογράφων,  που  αναλαμβάνει  –  εκτός  από  εμάς  και  για  
πολλές άλλες  οινοπαραγωγικές χώρες  –  τέτοιου είδους εκδηλώσεις  προβολής) . 
 
Τις παρουσιάσεις  στο  master  c lass και  στο  δείπνο  των  δημοσιογράφων  έκανε ο  
κ .  Γιάννης  Καρακάσης MW, μαζί  με  τον  κ .  Thomas Vater laus,  αρχισυντάκτη  του 
περιοδικού Vinum και  επικεφαλής  της  εταιρείας  pr  METTLERVATERLAUS 
GmbH. Ο  κ . Γ .  Καρακάσης MW συνέβαλε  επίσης στην κατάρτιση  των  
καταλόγων των  εκδηλώσεων  και  καθοδήγησε  τους μαγείρους  για  την  ετο ιμασία 
των  μενού των δείπνων για  τους  δημοσιογράφους  (έτσι  ώστε  να  ταιριάζουν με  
τα  κρασιά  και  να  τα  αναδεικνύουν).   
 
Για  τις  εκδηλώσεις,  ετοιμάστηκαν και  διανέμονταν στους  επισκέπτες  κατάλογοι 
των  κρασιών  που  παρουσιάζονταν: ένας κατάλογος για  το  Σεμινάριο  master  
class,  ένας  κατάλογος για  το  walk around tast ing και  ένας  κατάλογος για  τα 
κρασιά  του δείπνου για  τους  δημοσιογράφους.  
 
Οι εκδηλώσεις  στη Ζυρίχη  
 
Στο  σεμινάριο  master  c lass συμμετείχαν 53 άτομα  –  από  το  οινικό  εμπόριο  (on 
& off trade) και  τον Τύπο ,  στο  walk around tast ing συμμετείχαν 118 άτομα  και  
στο  δείπνο  συμμετείχαν  33 δημοσιογράφοι και σομμελιέ .   
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Σημειώνουμε ότι  στο  master  class και στο  δείπνο  παρευρέθηκε και  η κυρία  
Robin Kick MW, η  οποία  είνα ι εγκατεστημένη  και  δραστηριοποιείται  στην 
Ελβετία . 
 
Οι εκδηλώσεις  στη Βσιλεία  
 
Η Βασιλεία  είναι  η  δεύτερη  πόλη  της  Ελβετίας  (180.000  κάτοικοι),  με  μεγάλη  
οικονομική  επιφάνεια  και  αντίστοιχη  κατανάλωση  κρασιών  υψηλής  ποιότητας –  
και ,  συνεπώς ,  εμπόρους  και  δημοσιογράφους  κρασιού  στους οποίους  πρέπει  να  
στοχεύουμε-  ,  αλλά  το  μεγαλύτερο  μέρος από  το  οινικό  εμπόριο  και τον οινικό  
Τύπο  είναι  συγκεντρωμένα  στη  Ζυρίχη .   
 
Οι εκδηλώσεις  έλαβαν χώρα  στο  Μουσείο  Μοντέρνας  Τέχνης της Βασιλείας : το  
walk around tasting και  το  δείπνο  στον  αύλειο  χώρο  του μουσείου,  ενώ  το  
master  class έγινε  στον χώρο  του  εστιατορίου  του Μουσείου.  Ο  χώρος  ήταν  
εξαιρετικός. 
 
Στο  σεμινάριο  master class συμμετείχαν  17 άτομα,  στο  walk around tast ing 73 
άτομα  και  στο  δείπνο  για  τους δημοσιογράφους 14 άτομα . 
 
Σε κάθε  περίπτωση ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  πληθυσμό  της  Βασιλείας,  θεωρούμε  
ότι  ο ι  εκδηλώσεις  μας  ήταν  επιτυχείς και ότι  άφησαν άριστες  εντυπώσεις  στους  
επ ισκέπτες.   
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΚΡΑΣΙΟΥ  
 
Πρόκειται  για  διεθνείς  εκθεσιακές  εκδηλώσεις  ειδικά  για  το  κρασί ,  στις  οποίες 
συμμετέχουν  ο ινοποιητικές επιχειρήσεις με  εξαγωγικό  προσανατολισμό  από  
όλον τον  κόσμο .  Αποτελούν  χώρο  συνάντησης  των παραγωγών-εξαγωγέων με  
τους  δημοσιογράφους  και έμπορους-αγοραστές  κρασιού  από  όλον τον κόσμο .  Η 
συμμετοχή  σε  διεθνείς εκθέσεις εξασφαλίζει αμεσότητα  επικοινωνίας με τους 
πελάτες ,  ευνοεί  την ανταλλαγή  απόψεων και  μηνυμάτων  της  αγοράς,  και  
υποστηρίζει  την έγκυρη  ενημέρωση  για τον ανταγωνισμό  και  τις τάσεις.  Οι  
διοργανωτές  των  εκθέσεων  τις  υποστηρίζουν  με δράσεις δημοσιότητας 
προκειμένου να  εξασφαλίσουν προσέλευση  σημαντικών  εμπορικών  επισκεπτών.   
 
Στόχος  της συμμετοχής του προγράμματος ΚΟΑ  Κρασιού  σε τέτοιες  εκδηλώσεις  
είναι  η  ενημέρωση  των  εμπόρων (on & off trade,  διανομέων –  εισαγωγέων  –  
χονδρεμπόρων –  λιανοπωλητών  –  εστιατόρων -  σομμελιέ)  και  του οινικού Τύπου  
μιας ευρείας  γεωγραφικής περιοχής  για  το  ελληνικό  κρασί , και η  διευκόλυνση  
επ ικοινωνίας και  μελλοντικής σύναψης  εμπορικών συμφωνιών  με τους  Έλληνες  
οινοπαραγωγούς.  
 
Στις  εκθέσεις αυτές η  ελληνική συμμετοχή  περιλαμβάνει  τη λειτουργία  Gener ic 
Greek Wine Bar,  παρέχοντας  στους  επισκέπτες  τη  δυνατότητα  γευστικής 
δοκιμής  των  κρασιών ΠΟΠ ,  ΠΓΕ  και  Ποικιλιακών  Οίνων,  με τη  συνδρομή  2 
σομμελιέ ,  ενός  Έλληνα  και  ενός εντόπιου της  χώρας όπου  λαμβάνει  χώρα  η 
έκθεση . 
 
Φροντίσαμε  τα  περίπτερα  της ΚΟΑ Κρασιού σε αυτές  τις  εκθέσεις να  ταιριάζουν  
με  την οπτική  ταυτότητα  των Wines of Greece και τις συγκεκριμένες  
προδιαγραφές εφαρμογής  της ,  να πληροί  τις  σύγχρονες  σχεδιαστικές και  
αισθητικές προδιαγραφές  και να  είναι γενικά λειτουργικό . 
 
Στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής  μας  σε αυτές  τις εκθέσεις,  οργανώσαμε παράλληλες  
εκδηλώσεις και  εκπαιδευτικά  σεμινάρια .   
 
Προκειμένου να  εξασφαλίσουμε το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα  από  αυτές τις  
εκδηλώσεις,  συνεργαστήκαμε  με  ειδικούς του κρασιού  (Master  of Wine,  
Sommelier) στην Ελλάδα  και,  στο  εξωτερικό ,  με  επιτόπιες  εταιρείες δημοσίων 
σχέσεων  που  ειδικεύοντα ι  στις  εκδηλώσεις κρασιού.  
 
Σε όλες  τις εκθέσεις  που συμμετείχαμε ,  δημιουργήσαμε  καταλόγους  κρασιών  για  
την κάθε  εκδήλωση  –  έναν  κατάλογο  για  το  Gener ic Greek Wine Bar,  έναν  
κατάλογο  για  κάθε  ένα  σεμινάριο  master  class,  έναν κατάλογο  για  το  δείπνο  για  
τους  δημοσιογράφους  (μόνον για  την  έκθεση  της Κορέας) .  
 



   

 

 44

 
4 .1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΚΡΑΣΙΩΝ & ΠΟΤΩΝ SEOUL 
INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS EXPO 2016 (SEOUL, 21-23 APRIL 
2016) 
 
Η  έκθεση  Seoul Internatio nal Wines & Spir its  Expo  είναι  ετήσια , 
πρωτοοργανώθηκε  το  2002 και  είναι  η  μόνη  έκθεση  της  Κορέας  που ειδικεύεται  
στα  κρασιά  και  τα ποτά.  Η έκθεση  οργανώνεται  από  την ένωση  εισαγωγέων της 
Κορέας,  Korea Wines & Spir it s Importers Associat ion και  από  την εταιρεία  
Korea Internat iona l Exhib it ion Co.,  Ltd.  Σε αυτήν  συμμετέχουν κάθε χρόνο  200 
εταιρείες  από  20 χώρες ,  ενώ την επισκέπτονται  30.000 επισκέπτες ,  εκ  των 
οποίων  οι 3 .000 είναι επαγγελματίες του οινικού  κλάδου.   
 
Η Έκθεση  έλαβε χώρα  από  τις  21 έως  τις  23 Απριλίου του 2016 στη  Σεούλ .   
 
Εφέτος  στην έκθεση  συμμετείχαν  271 εκθέτες  από  25  χώρες,  σε  μια  αίθουσα  του  
εκθεσιακού  συγκροτήματος COEX (μέσα  στην πόλη) .  Η αίθουσα  κάλυπτε  10.350 
τ .μ . .  Η έκθεση  είναι  ακόμη  μικρή  (και για  αυτό  στεγάστηκε  σε μόνον  μια 
αίθουσα) ,  αλλά  το  συγκρότημα  είναι  αρκετά  μεγάλο  –  και  εξαιρετικά  καλό  από  
οργανωτικής  άποψης -  για  να φιλοξενήσει ακόμη και δεκαπλάσιους  εκθέτες .  
 
H έκθεση  διήρκεσε τρεις  μέρες,  από  τις οποίες οι  δύο  ήταν  αποκλειστικά  για  
επαγγελματίες εκπροσώπους του οινικού εμπορίου (on & off trade) και  του 
Τύπου,  ενώ  την  τρίτη  μέρα  (Σάββατο)  την έκθεση  επ ισκέφθηκαν  κυρίως  οι  
καταναλωτές.  
 
Στην έκθεση  αυτή  συμμετέχουμε  για  πρώτη  φορά  και στο  Gener ic Greek Wine 
Bar της  ΚΟΑ  Κρασιού προσφέρθηκαν  για γευστική  δοκιμή  26 κρασιά ,  από  όλες 
τις  οινοπαραγωγικές  περιοχές και από  όλες  τις  ποικιλίες . 
 
Το  Wine Bar λειτούργησε  με  τον  έλληνα  σομμελιέ κ .  Νίκο  Πανίδη .  
 
 
Κατά  τη  διάρκεια  της έκθεσης:  
 
• Το  Greek Wine Bar λειτούργησε με  ραντεβού  B2B, τα  οποία  ετοίμασε  η 
κορεατική εταιρεία  Wine Review.Πραγματοποιήθηκαν  είκοσι ραντεβού με  
ομάδες  επαγγελματιών του  εμπορίου (εισαγωγείς , διανομείς,  σομμελιέ,  
λιανοπωλητές , ξενοδοχεία , εστιατόρια).   
• Πραγματοποιήθηκε δείπνο  με παράλληλη  παρουσίαση  εννιά  ελληνικών  
κρασιών ,  το  βράδυ  της  πρώτης  μέρας της  έκθεσης  για  είκοσι  δημοσιογράφους 
και  op inion leaders.  Την παρουσίαση  έκανε  ο  κ .  Νίκος Πανίδης,  ο  σομμελιέ μας 
στην έκθεση .  Το  δείπνο  έγινε  στο  εστιατόριο  του ξενοδοχείου Intercont inental,  
ακριβώς δίπλα  από  την  έκθεση .  Σύντομο  χα ιρετισμό  στους καλεσμένους  του  
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δείπνου,  έκανε ο  Πρέσβης  της  Ελλάδας στην Κορέα ,  ο  κ .  Διονύσιος  Σουρβάνος 
και  ο  Γενικός Σύμβουλος  ΟΕΥ ,  ο  κ .  Αθανάσιος  Καραπέτσας. 
• Πραγματοποιήθηκε ένα  σεμινάριο  master  class,  όπου  παρουσιάστηκαν  από  τον 
κ .  Ν.  Πανίδη  12 ελληνικά  κρασιά  σε  ένα  κοινό  εξήντα  επαγγελματιών  από  το  
εμπόριο  και τον  Τύπο ,  που έλαβε χώρα  το  απομεσήμερο  της δεύτερης  μέρας  της 
έκθεσης. 
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4.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ  & ΠΟΤΩΝ 
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INTERWINE GUANGZHOU 2016 (GUANGZHOU, 20-22  MAY 2016) 
 
Είναι  η  μοναδική  διεθνής έκθεση  οίνων  ποτών  στην περιοχή  της Καντόνας ,  στην 
Κίνα ,  η  οποία  οργανώνετα ι σε  συνεργασία  με  την China Nat iona l Associat ion 
for Wine and  Spirit  Circu lat ion.  Η  συνολική  έκταση  της  έκθεσης  εκτείνεται 
περίπου  στα  30.000 τ .μ .  Συνολικά  υπήρχαν στο  χώρο  της  έκθεσης  1080 
περίπτερα  και υπολογίζεται  ότι  έλαβαν μέρος πάνω από  400 οινοποιεία,  
εισαγωγείς οίνων , εταιρείες  εξοπλισμού  κ .λπ . .  Την  έκθεση  επισκέφθηκαν  
έμπορο ι, εισαγωγείς οίνων ,  στελέχη  HORECA, Υπέρ  –  Super Markets,  καβών,  
πολυκαταστημάτων κ .λπ .  από  την  αγορά της  Κίνας ,  της  Ασίας και  τη  διεθνή  
αγορά . 
 
Σημειώνουμε ότι  στην έκθεση  δεν συμμετείχαν μεμονωμένο ι  Έλληνες  παραγωγοί 
/  εκθέτες .  Παρόλα  αυτά ,  θεωρήσαμε σκόπιμη  την συμμετοχή  στην έκθεση  με  το  
Generic Greek wine bar διότι :  
- η  επαρχία  Guangdong είναι  η  μεγαλύτερη  της Κίνας  (120 εκ .  κατοίκους)  και  η  
πρωτεύουσά  της ,  η  Καντόνα  (Guangzhou) είναι  η  πιο  πλούσια  περιοχή της  Κίνας 
- η  INTERWINE είναι  η  μεγαλύτερη  έκθεση  κρασιού σε όλη  τη  Νότια 
ηπειρωτική  Κίνα ,  και  συμμετέχουν οι  περισσότερες  οινοπαραγωγικές  χώρες του  
κόσμου 
- στην περιοχή  ήδη  εισάγονται  ελληνικά  κρασιά  και  πιστεύουμε  ότι  οι  
εκδηλώσεις μας στην  έκθεση  ωφέλησαν την προβολή  και  τις  πωλήσεις των  
ελληνικών κρασιών.  
 
Το  Greek Wine Bar στελεχωνόταν από  έναν  Έλληνα  –  τον  κ .  Γρηγόρη  Μιχαήλο  
AIWS - και  έναν Κινέζο  σομμελιέ ,  που  παρουσίαζαν  τα  κρασιά  στους 
επ ισκέπτες. 
 
Κατά  τη  διάρκεια  της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν: 
- γευστικές δοκιμές  στο  wine bar,  επί  τη  βάσει  προετοιμασμένων ραντεβού B2B, 
με  εμπόρους  και εκπροσώπους  του επαγγελματικού  τύπου.  Είχαμε στις 20 και 
στις 21  Μαΐου,  συνολικά  18 ραντεβού  B2B με  επαγγελματίες  του οινικού 
εμπορίου  της Καντόνας. 
- δύο  σεμινάρια  masterclass σε  αίθουσα  conference room, μέσα στον εκθεσιακό  
χώρο ,  στις  20 και  τις 21 Μαΐου.  Είχαμε 68 συμμετέχοντες στο  master c lass στις  
20 Μαΐου  και  71 στις 21 Μαΐου.  Η μαζική  προσέλευση  στα  δύο  master  c lass 
πιστεύουμε  ότι είναι  ενδεικτική  της  επιτυχημένης  οργάνωσης  αλλά  και  του 
έκδηλου ενδιαφέροντος των  επαγγελματιών της  Καντόνας  για  το  ελλ.  κρασί . 
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4.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ  ΔΙΕΘΝΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ  VINEXPO HONG 
KONG 2016 (HONG KONG, 24-26 MAY 2016) 
 
Στις  24-26 Μαΐου  2016, πραγματοποιήθηκε  η  ελληνική  συμμετοχή  στη  Διεθνή  
Έκθεση  VINEXPO HONG KONG 2016, στο  Χονγκ  Κονγκ . 
 
Η  VINEXPO διοργα νώνεται  κάθε δύο  χρόνια  από  τον  εκθεσιακό  οργανισμό  του  
Μπορντώ  (Γαλλία) VINEXPO στον εκθεσιακό  χώρο  Hong Kong Co nvent ion & 
Exhib itio n Centre.  Απευθύνετα ι,  κατά  κύριο  λόγο ,  στο  ειδικό  επαγγελματικό  
κοινό  (από  τους τομείς του εμπορίου και του τύπου)  του Χονγκ  Κονγκ  και της 
ηπειρωτικής Κίνας,  αλλά  υπάρχει  και  αθρόα  προσέλευση  και από  όλες  τις άλλες  
χώρες  της Άπω  Ανατολής (Βιετνάμ ,  Ιαπωνία ,  Κορέα ) και της Νότιο  –  
Ανατολικής Ασίας  (Ινδονήσια ,  Μαλαισία ,  Σιγκαπούρη ,  Ταϋλάνδη ,  ακόμη  και 
Ινδία ).   
 
Η  έκθεση  αυτή  έχει  καθιερωθεί   ως  η  σημαντικότερη  έκθεση  για  το  κρασί  και  τα 
ποτά  στην  Άπω  Ανατολή  και  την  Νότιο  –  Ανατολική Ασία .  Η σημασία  της 
έκθεσης γίνεται  προφανέστερη ,  όταν ληφθεί  υπόψη  το  γεγονός  ότι  το  Χονγκ  
Κονγκ  έχει  καθιερωθεί  τα  τελευτα ία  χρόνια  ως ένα  από  τα σημαντικά  κέντρα  
του παγκόσμιου οινικού εμπορίου,  μαζί  με  το  Λονδίνο  και  τη  Νέα  Υόρκη .  
 
Ο  αριθμός των  εκθετών  ήταν περίπου  1 .300 από  33 χώρες .  Ο  αριθμός των  
επαγγελματικών  επισκεπτών  ανήλθε σε  17.000  επαγγελματικούς επ ισκέπτες 
(εισαγωγείς ,  διανομείς,  λιανικό  εμπόριο ,  αγοραστές  αλυσίδων ,  δημοσιογράφοι)  
από  όλες τις χώρες  της Άπω  Ανατολής και  της Νότιο-  Ανατολικής  Ασίας.  
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Σημειώνουμε ότι  η έκθεση  είνα ι  αυστηρά  επαγγελματική  –  με  απαγορευτικά  
ακριβό  εισιτήριο  εισόδου.  
 
Οι εκθέσεις  που γίνονται  στο  Hong Kong είναι  οι  μόνες  στην  Κίνα  που 
απευθύνονται  σε όλες  τις  επαγγελματικές κατηγορίες του οινικού εμπορίου 
(εισαγωγείς ,  διανομείς,  χονδρέμποροι ,  λιανοπωλητές,  εστιατόρια ,  σομμελιέ)  και 
του Τύπου ,  και προσελκύουν τους  σπουδαιότερους από  αυτούς.  Οι  άλλες 
εκθέσεις  στην  ηπειρωτική  Κίνα ,  που γίνοντα ι στο  Πεκίνο ,  τη Σαγκάη ,  την  
Καντόνα  ή και αλλού,  είναι  εκθέσεις  στις οποίες οι  εισαγωγείς  ή  και 
χονδρέμποροι  εκθέτουν τη  γκάμα των  προϊόντων  τους στο  τοπικό  εμπόριο .  
Μέχρι  να  αλλάξει  αυτή  η  κατάσταση, όποιος θέλει να  βρει  εισαγωγέα  ή  
αντιπρόσωπο ,  πρέπει  να  τον  αναζητήσει  σε  κάποια  έκθεση  του Hong Kong. 
 
Ο  στόχος της Ελληνικής  Συμμετοχής  στην  VINEXPO HONG KONG 2016 ήταν 
να  προβληθεί  το  πο ιοτικό  δυναμικό  του Ελληνικού αμπελώνα  και να  γίνουν  
αρκετές  αξιόλογες  εμπορικές επαφές ,  οι οποίες  σε  μεταγενέστερο  στάδιο  να  
οδηγήσουν σε εμπορικές  πράξεις,  στόχος  ο  οποίος επετεύχθη  σε  βαθμό  που 
ξεπέρασε  ακόμη  και τις  πιο  αισιόδοξες  προσδοκίες .   
 
Στο  πλαίσιο  της  συμμετοχής: 
 
• Στο  Ελληνικό  περίπτερο  λειτουργούσε ,  ένα  GREEK WINE BAR όπου 
παρουσιάζονταν  «Κρασιά  –  Πρεσβευτές», επανδρωμένο  με τον Έλληνα  σομμελιέ  
κ .  Γρηγόρη  Μιχαήλο . Τα  κρασιά του Wine Bar παρουσίαζαν  ένα  πανόραμα όλων 
των  Ελληνικών  οινοπαραγωγικών περιοχών .  Για  την καλύτερη  δυνατή  
ενημέρωση  των επισκεπτών  του Wine  Bar,  δημιουργήθηκε ένας ειδικός 
κατάλογος  στον  οπο ίο  παρουσιάζονταν  κάθε κρασί  και  ο  παραγωγός του .  Το  
Greek Wine Bar λειτούργησε με ραντεβού B2B και πραγματοποιήθηκαν 
περισσότερα  από  είκοσι  ραντεβού  με  ομάδες  επαγγελματιών  του  εμπορίου  
(εισαγωγείς ,  διανομείς, σομμελιέ, λιανοπωλητές,  ξενοδοχεία ,  εστιατόρια).   
• Δύο  σεμινάρια  master class,  όπου παρουσιάστηκαν από  την  κ . Corinne Mui 
AIWS, εκπαιδεύτρια  στο  κρασί  στη  σχολή  της AWSEC, συνολικά  16 ελληνικά 
κρασιά  σε ένα  κοινό  εκατόν  δύο  επαγγελματιών  κυρίως  από  το  εμπόριο  και  τον 
Τύπο  αλλά  και  κάποιων οινοφίλων (πενήντα  την  πρώτη  μέρα  της έκθεσης και  
πενήντα  δύο  την τρίτη  μέρα) .  Για  κάθε  σεμινάριο  master  class,   δημιουργήθηκαν 
ένας  κατάλογος,  καθώς και  ένα  φύλλο  glassmat  (για  την  τοποθέτηση  των 
ποτηριών  με τη  σειρά  της γευστικής δοκιμής). 
 
Η προσέλευση  των επισκεπτών στο  Ελληνικό  Περίπτερο  ήταν  συνεχής ,  και οι  
επ ισκέπτες έδειχναν  έντονο  και  ουσιαστικό  ενδιαφέρον  για  τα  ελληνικά  κρασιά,  
γεγονός  ενδεικτικό  του  ότι  αναγνωρίζετα ι  το  ελληνικό  κρασί  ως  ποιοτικό  από  
τους  επαγγελματίες  της περιοχής  (από  το  εμπόριο  και από  τον  Τύπο). 
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4 .4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ WORLDS OF FLAVOR 
ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ  ΑΠΟ ΤΟ CULINARY INSTITUTE OF AMERICA 
(NAPA VALLEY, 20-22 AΠΡΙΛΙΟΥ  2016) 
 
Το  Culinar y Inst itute of America,  με Πανεπιστήμια  στο  Hyde Park της  Νέας 
Υόρκης , και στη Napa Valley της  Καλιφόρνια  αποτελεί  την αρχα ιότερη  σχολή 
γαστρονομίας στον  κόσμο .   
 
Από  20 έως  22  Απριλίου πραγματοποιήθηκε  το  18ο  ετήσιο  συνέδριο   με τίτλο  
Worlds of Flavor στις εγκαταστάσεις του  Culinary Inst itute of America στη  
Napa Valley.  Το  συνέδριο  αυτό  αποτελεί  μία  από  τις σημαντικότερες  
εκδηλώσεις γαστρονομίας  στον  κόσμο .   Φέτος  το  θέμα  ήταν: ON FIRE: Cu lture,  
Passion,  Invent ion in Europe and the Americas.  
 
Κατά  τη  διάρκεια  των 3  ημερών  των εκδηλώσεων,  περίπου 700 από  τους 
σημαντικότερες διαμορφωτές  κοινής  γνώμης από  το  χώρο  της  γαστρονομίας  και 
των  ποτών  συναντήθηκαν  για  να  ενημερωθούν για  τις  νέες τάσεις  γαστρονομίας 
από  τους  κορυφαίους  chefs του  κόσμου.  Οι  εκδηλώσεις περιελάμβαναν,  μεταξύ  
άλλων,  παρουσιάσεις μαγειρικής, γευστικές δοκιμές ,  workshops,  συζητήσεις  σε 
στρογγυλά  τραπέζια  κλπ  με στόχο  να ενημερωθούν  οι  συμμετέχοντες  για  
μοντέρνες  τεχνικές  στο  χώρο  της  γαστρονομίας  καθώς και  για  γαστρονομικές 
παραδόσεις που χάνοντα ι  στα βάθη  των αιώνων .  
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Η Enterp rise Greece συμμετείχε ενεργά  στο  συνέδριο  Worlds of Flavor  
προσφέροντας  στους εκλεκτούς καλεσμένους  του  CIA τη  δυνατότητα  να  πάρουν  
μια  γεύση  από  την ελληνική  γαστρονομία ,  την οινική  παράδοση  και  τον  
πολιτισμό .  Μέσω  της ελληνικής  συμμετοχής  στο  συνέδριο  δόθηκε  η  δυνατότητα  
σε  κορυφαίους trend setters  από  το  χώρο  των  ποτών και  της γαστρονομίας της 
αγοράς  των ΗΠΑ να  δοκιμάσουν  εκλεκτά  κρασιά  ΠΟΠ  και  ΠΓΕ από  την Ελλάδα  
με  στόχο  την υποστήριξη  της προσπάθειας ανάδειξης του ελληνικού  κρασιού 
διεθνώς .   
 
Όλοι  οι  ελληνικοί  οίνοι  που παρουσιάστηκαν κατά  τη  διάρκεια  της  διοργάνωσης  
ανήκαν  σε αυτοδεσμευμένα  ο ινοπο ιεία-μέλη  της ΕΔΟΑΟ  τα  οποία  διέθεταν  
διανομή στις ΗΠΑ .  Ανήκαν επίσης στις  κύριες υποοντότητες που  αναφέρονται  
στο  Στρατηγικό  Σχέδιο  του ελληνικού κρασιού .   
 
Στο  πλαίσιο  της  διοργάνωσης προβλήθηκε ο  food friendly χαρακτήρας των  
ελληνικών κρασιών  και  η  δυνατότητά  τους  να  ταιριάζουν  με πλήθος 
διαφορετικών εδεσμάτων .  
 
Την παρασκευή  και  παρουσίαση  των ελληνικών εδεσμάτων  ανέλαβε  ο  ελληνικής 
καταγωγής Αμερικανός  chef Pano  Karatassos με τη  βοήθεια  του  chef Piero  
Premoli.  
 
O chef Pano Karatassos είναι  executive chef ενός  από  τα  καλύτερα  ελληνικά  
εστιατόρια  στις  ΗΠΑ ,  το  ΚΥΜΑ  που ανήκει  στην  αλυσίδα  πολυτελώ ν  
εστιατορίων Buckhead Life Restaurant Group. O Chef Piero Premoli γεννήθηκε 
στο  Μιλάνο  και  εδώ  και  10  χρόνια  είναι execu tive chef του εστιατορίου Prici 
στην Ατλάντα .   
 
Η Ελληνική  συμμετοχή  στο  φετεινό  Worlds of Flavor περιελάμβανε  τις εξής 
δράσεις :  
 
1. Opening Global Flavor Discovery Reception- Δεξίωση  έναρξης  της  
διοργάνωσης 
 
H δεξίωση  έναρξης του συνεδρίου Worlds of Flavor έλαβε χώρα  την  Τετάρτη  20 
Απριλίου  από  1:30  έως 3:00μμ.  Η ελληνική  συμμετοχή  περιελάμβανε  ένα  booth 
στο  οποίο  οι  παρεβρισκόμενοι  είχαν τη  δυνατότητα  να  δοκιμάσουν  ελληνικούς  
οίνους  ΠΟΠ και  ΠΓΕ. 
 
Περίπου 350 άτομα  παραβρέθηκαν στη δεξίωση  από  τους  οποίους περισσότεροι  
από  150 δοκίμασαν ελληνικό  κρασί . 
 
Τους  ελληνικούς οίνους σέρβιρε  ο  κ .  George Athanas, Πρόεδρος  της  Tha lass i 
Companies Inc.   
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2. World Market Place Booth 
 

Η δημοφιλής αυτή  εκδήλωση ,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας οι  συμμετέχοντες στο  
World of Flavors παρουσιάζουν  τα  προϊόντα  τους σε  μια  επαγγελματική  walk 
around tast ing,  έλαβε  χώρα  την Τετάρτη  20 Απριλίου από  7:00 έως 8:30μμ , την 
Πέμπτη  21  Απριλίου από  12:30 έως  1:55μμ  και  την  Παρασκευή  22 Απριλίου  από  
1:00 έως 2 :15μμ.   
 
Κάθε  Marketplace πρόσφερε στους  σύνεδρους  του CIA τη  δυνατότητα  να 
ανακαλύψουν  τις γαστρονομικές  τάσεις της κάθε περιοχής που  εκπροσωπούσαν 
δοκιμάζοντας παράλληλα  οίνους που παράγοντα ι  στην  κάθε  περιοχή . 
 
Η  ελληνική  συμμετοχή  περιελάμβανε  ένα  περίπτερο  στο  οποίο  παρουσιάσθηκαν 
ελληνικοί  οίνοι  ΠΟΠ  και  ΠΓΕ  καθώς  και  παραδοσιακά  ελληνικά  εδέσματα,  
δείχνοντας πόσο  έχουν  εξελιχθεί  οι  ελληνικές  συνταγές  στη  διάρκεια  των  
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τελευταίων χρόνων,  έτσι  ώστε  η  Ελληνική  κουζίνα  να  αποτελεί  σήμερα  μια  από  
τις  σημαντικότερες διεθνώς.   
 
Κατά  τη  διάρκεια  του  World Marke t Place οι  δύο  guest chefs που 
εκπροσώπησαν την  Enterprise Greece παρουσίασαν  τα  παρακάτω  εδέσματα : 
• Ψητό  χταπόδι  με γαρνιτούρες  
• Ελληνικά  αλλαντικά  και  τυριά  
• Σιγοβρασμένο  λαβράκι  με φρέσκα  λαχανικά 
• Ψητό  αρνί  με  τραχανά  και  γαρνιτούρες  
 
 
Κάθε  μέρα  της  διοργάνωσης  περίπου 800 με  1000 άτομα  επισκέπτονταν το  
Marketp lace,  από  τους οποίους 250-300  άτομα δοκίμασαν  ελληνικά  κρασιά . 
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3. Food & Wine Workshop- Reinventing the Greek Kitchen: Innovation 
for the Menus and Wine Lists of  Tomorrow 
 
Την Πέμπτη  21 Απριλίου από  9:00 έως  10:00πμ.  πραγματοποιήθηκε workshop με 
θέμα : Reinvent ing the Greek Kitchen: Innovat ion for the Menus and Wine Lists 
of Tomorrow. 
 
Κατά  τη  διάρκεια  του workshop ο  chef Pano  Karatassos έκανε μια επίδειξη  
παρασκευής  του παραδοσιακού αυγολέμονου και  πως  η  θεμελιώδης αυτή 
συνταγή  της  ελληνικής  κουζίνας χρησιμοποιείται σε  μοντέρνες  μαγειρικές  
παρασκευές .  Στη  συνέχεια  ο  chef Karatassos παρουσίασε  τις δυνατότητες 
συνδυασμού του αυγολέμονου  με τα  παρακάτω εδέσματα : 
• Ψητά  στρείδια  με  διαφορετικές γαρνιτούρες   
• Φρέσκο  σολωμό  τυλιγμένο  σε λάχανο  με φρέσκα  βότανα  
• Αρνί  στο  φούρνο  φρικασέ  μαγειρεμένο  με  φρέσκα  λαχανικά  και  γαρνιτούρες  
 
Κατά  τη διάρκεια του  workshop ο  διάσημος οινοχόος και συνιδιοκτήτης της 
εταιρείας  BINWISE κ .  Tony Cha  μίλησε  για  τις  εξελίξεις που διαγράφονται  
στον τομέα  του σχεδιασμού της  λίστας κρασιού  στην  Αμερικανική  εστίαση  
καθώς και για τις προοπτικές  ανάπτυξης  του ελληνικού κρασιού  στην 
Αμερικανική  αγορά .   
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Η  ετα ιρεία  BINWISE είναι  μια  εταιρεία  διαχείρησης λογισμικών  προγραμμάτων  
κρασιού και αλκοολούχων  για  εταιρείες  εστίασης και ξενοδοχείων.  Πελάτες  της 
είναι  μεγάλος αριθμός γνωστών αλυσίδων  και  ανεξάρτητων  εστιατορίων των  
ΗΠΑ .   
 
Το  workshop παρακολούθησαν  30 άτομα . 
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4. Αναφορά  στα  μέσα προβολής 
 
Στο  πλαίσιο  της  ελληνικής  συμμετοχής στο  18Ο συνέδριο  Worlds o f Flavor η  
Enterprise Greece παρουσίαστηκε  στην ιστοσελίδα  του  συνεδρίου Worlds of 
Flavor καθώς  και  στο  υλικό  προβολής  που  δημιουργήθηκε  από  το  Cu linar y 
Institu te of America.  
 
Επισυνάπτεται  σχετικό  υλικό  προβολής. 
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4.5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ SUMMER FANCY 
FOOD SHOW 2016 (NEW YORK, 26-28 JUNE 2016) 
 
Συμμετείχαμε με Generic Greek Wine Bar στη  62η Διεθνή  Έκθεση  εκλεκτών 
κρασιών  και  τροφίμων (f ine food) Summer Fancy Food  Show 2016, η  οποία  
πραγματοπο ιήθηκε  από  τις  26 έως  τις 28 Ιουνίου  2016  στη  Νέα Υόρκη.   
 
Η Summer Fancy Food Show διοργανώνεται  κάθε χρόνο  από  τη  Specia lt y Food 
Associat ion με στόχο  την προώθηση  των καλύτερων τροφίμων ποτών  από  όλο  
τον κόσμο  στην αμερικανική  αγορά . 
 
Στόχος της  Enterprise Greece ήταν η  καλύτερη  δυνατή  προβολή  του ελληνικού 
κρασιού στην αγορά  των  ΗΠΑ γενικά , και της  Νέας Υόρκης ειδικότερα . 
 

Mε  το  σταντ του Gener ic Greek Wine Bar,  το  πρόγραμμα ΚΟΑ  Κρασιού   είχε 
ιδιαίτερη  παρουσία  μέσα  στο  Ελληνικό  Περίπτερο  της  Enterprise Greece,  όπου  
ένας  σομμελιέ  παρουσίαζε στους επισκέπτες  κρασιά από  ελληνικές  πο ικιλίες 
κρασιού ΠΟΠ  και ΠΓΕ . 
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5 . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΚΡΑΣΙΑ  ΠΟΠ & ΠΓΕ  
 
Η δημιουργία  ενημερωτικού-  επικοινωνιακού υλικού για τον  Ελληνικό  
Αμπελώνα ,  τις οινοπαραγωγικές  περιοχές , τις καλλιεργούμενες  ποικιλίες, τα  
παραγόμενα  κρασιά  και  την  ελληνική  νομοθεσία  στην οποία  βασίζεται  η  
κατάταξή  τους  στις  διάφορες  ποιοτικές κατηγορίες,  αποσκοπεί  στην πληρέστερη  
ενημέρωση  και πληροφόρηση  των  ασχολουμένων με το  κύκλωμα του κρασιού 
(δημοσιογράφων,  αγοραστών ,  sommeliers,  κλπ . ) αλλά  και  των  οινόφιλων  
καταναλωτών  των χωρών-στόχων στις οποίες  απευθυνόμαστε  με τις δράσεις μας. 
Οι δημοσιογράφοι  χρειάζονται  πληροφορίες  για  να  γράψουν τα  άρθρα  τους· οι  
εισαγωγείς /  διανομείς χρειάζονται  πληροφορίες για  να  μπορέσουν  να  
προωθήσουν τα  κρασιά  που  εισάγουν /  διανέμουν στους  λιανοπωλητές  και  τους 
εστιάτορες·  οι  λιανοπωλητές  και οι  εστιάτορες χρειάζονται  επίσης πληροφορίες 
για  να  προωθήσουν τα  κρασιά στους  πελάτες τους  καταναλωτές.   
 
Η ενημέρωση  και  η  πληροφόρηση  είναι  εντελώς απαραίτητες  για  την  προβολή  
και  την  προώθηση  του κρασιού  γενικά , και όλες  οι  οινοπαραγωγικές χώρες  
διαθέτουν  τέτο ια  υλικά  ενημέρωσης και  πληροφόρησης.   
 
Με  το  παραπάνω  σκεπτικό ,  προχωρήσαμε στην  παραγωγή :  
 
• Μιας μπροσούρας,  64 σελίδων με  κείμενο  10.000  λέξεων ,  όπου,  με μια  σχετική 
συντομία , παρέχονται  οι  αναγκαίες πληροφορίες  για  το  Ελληνικό  κρασί , η οποία  
θα  διανέμεται  σε όλες τις εκθέσεις οίνων και τροφίμων –  ποτών,  καθώς  και σε 
όλες  τις ειδικές εκδηλώσεις (γευστικές δοκιμές).  Στόχος της έκδοσης είναι η  
έγκυρη  πληροφόρηση για  τον  ελληνικό  αμπελώνα ,  μέσω ενός σχετικά 
συνοπτικού  κειμένου  
 και 
• Ενός βιβλίου,  148 σελίδων με κείμενο  31.000  λέξεων,  όπου  παρουσιάζεται  ο  
Ελληνικός Αμπελώνας  σε πολύ  μεγαλύτερο  βάθος και έκταση .  Αυτή  η  έκδοση  θα 
διανέμεται  σε  πιο  περιορισμένο  κοινό ,  σε  δημοσιογράφους ,  σε  συγγραφείς  για 
το  κρασί,  και σε  όποιους άλλους ενδιαφέροντα ι να  ενημερωθούν  σε μεγαλύτερο  
βάθος από  αυτό  που προσφέρει  η  μπροσούρα .  
• Και  οι  δύο  εκδόσεις , έχουν  γίνει  σε έντυπη  αλλά και  σε ηλεκτρονική μορφή  e-
book / flipbook, έτσι  ώστε να  μπορούν να  διανέμονται  εύκολα  μέσω  του  
διαδικτύου και  να  αναρτώνται  στις  διάφορες  ιστοσελίδες  για  το  ελληνικό  κρασί . 
 
 
 


