
 
 

 
 

Προώθηση  Οίνων σε  Τρίτες Χώρες  –  ΚΟΑ  ΚΡΑΣΙΟΥ 2014 
απολογισμός δράσεων  

 
 
Περίοδος υλοποίησης : 20.3.14  –  30.07.14  

 
 

Κατάλογος  των δράσεων που πραγματοπο ιήθηκαν όπως περιλαμβάνοντα ι  
στο  πρόγραμμα : 

 
ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Ή  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  
  
ΔΡΑΣΗ 1 .  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ  ΜΜΕ  

 
1 .1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  
ΕΝΤΥΠΑ (MEDIA PLAN) Β .  ΑΜΕΡΙΚΗΣ  

 
Στο  πλαίσιο  του εγκεκριμένου Προγράμματος ΚΟΑ Κρασιού 2014 –  Β .  
Αμερική,  έχει  προβλεφθεί  ένα  πρόγραμμα  διαφημιστικών  καταχωρήσεων  
για  την προβολή  του  ελληνικού  κρασιού.  Για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  
καταχωρήσεων,  έχει  εγκριθεί  η  απευθείας  ανάθεση  στην  αμερικανική  
εταιρεία  Futureshift,  η  οποία  ανέλαβε  την  διαπραγμάτευση   με τα διάφορα  
med ia,  την  κατάρτιση  και  την υλοποίηση  του  τελικού προγράμματος  
διαφημιστικών καταχωρήσεων,  το  οποίο  και  πραγματοπο ιήθηκε  το  χρονικό  
διάστημα από  τον Μάιο  έως και  τον Ιούλιο  2014 .  
 
 
 
Η Fu tu reshift προσέφερε  τις  εξής  υπηρεσίες:  

• Σχεδιασμό  του  χρονοδιαγράμματος  για  το  διαφημιστικό  χώρο ,  τη  
συχνότητα  και την τοποθέτηση  της  καταχώρησης για  ένα  συνολικό  
προϋπολογισμό  100.000  Ευρώ,  στον  οποίο  συμπεριλαμβάνοντα ι  
όλες οι  δαπάνες για  διαφημιστικό  χώρο ,  τις  διάφορες  επιβαρύνσεις  
και  τις αμο ιβές . 

• Διαπραγμάτευση  με  τις εταιρείες  media για  τις καλύτερες  δυνατές  
τιμές και  όρους πληρωμής 

• Προσαρμογή  των  καταχωρήσεων  στις κατάλληλες διαστάσεις  για  το  
κάθε  έντυπο  ή  ηλεκτρονικό  μέσο  

• Συγκέντρωση  των  ονομάτων και  ηλεκτρονικών  διευθύνσεων  αυτών  
που έκαναν κλικ  στη διαφημιστική  σελίδα  

• Συγκέντρωση  και  αποστολή  στην  Enterp rise Greece όλων των  
παραγγελιών και των τιμολογίων του Media Plan 

• Παρακολούθηση  όλων  των  διαφημιστικών  καταχωρήσεων και  



μέτρηση  της  διαφημιστικής τους  αποτελεσματικότητας 
 
Σκοπός του προγράμματος ήταν να  διατηρήσει  τόσο  την  
αναγνωρισιμότητα   των  ελληνικών  κρασιών  στην αγορά  των ΗΠΑ ,  όσο  και  
να  αυξήσει  την  βάση  δεδομένων των  ανθρώπων  του εμπορίου και  των  
καταναλωτών που επιλέγουν  τον ελληνικό  κρασί.  Γι’ αυτό  το  λόγο ,  η  
διαφήμιση  επικεντρώθηκε  σε  καταστήματα  πώλησης και  στον κλάδο  της 
εστίασης ,  με  τελικό  στόχο  να  επηρεάσει  και  να  προσελκύσει  τον απλό  
καταναλωτή  αλλά  και  να  ενημερώσει  τον  opinion maker,  προκειμένου να  
ενθαρρύνει  την  εισαγωγή  αλλά  και την  κατανάλωση  μεγαλύτερης  
ποσότητας ελληνικού κρασιού.  Κατά  συνέπεια  επιλέχθηκαν  
στοχοθετημένες  ειδικές  εμπορικές  εκδόσεις,  όπως Beverage Media ,  
trade/consumer pub licat ions,  όπως Wine Spectator,  Wine & Spir its και  
Bo ttlenotes.  
 
 
 
Αποτελέσματα  
Οι  καταχωρήσεις  τοποθετήθηκαν  σε  δέκα  σημαντικά  έντυπα  και  
ηλεκτρονικά  περιοδικά  που απευθύνονται  ταυτόχρονα  και στους  
καταναλωτές  και  στο  οινικό  εμπόριο . 
 
Οι  έντυπες και  οι  ηλεκτρονικές καταχωρήσεις  τοποθετήθηκαν σε  
περιοδικά που  έχουν ένα  κοινό   της τάξης των  3 .210.000 ατόμων  
(αθροίζοντας  κυκλοφορία  των εντύπων  και  επισκεψιμότητα  των  site).  
 
Πιο  αναλυτικά  το  πρόγραμμα   και  περιλάμβανε  τις  εξής:  

 
Έντυπες  διαφημιστικές καταχωρήσεις στα  πλέον  δημοφιλή  και  έγκυρα  
περιοδικά που ειδικεύονται  στο  κρασί  : 

Κυκλοφορία  
• Food & Wine (+advertorial)           925.000 
• Wine & Spirits               75.000   
• Beverage Media             108.000 

 
Και  online διαφημιστικές  καταχωρήσεις  στα  ακόλουθα  sites:  

 
• Wine Enthusiast       81.000 
• Wine Spectator                   400.000 
• Beverage media       
• Terro irist                30.000 
• Wine Curmodgeon 
• Snooth                    1 .000.000 
• Bottlenotes 

-The Daily Sip Nat ional Dedicated  E-mail       300 .000 
• The Daily Sip  Branded  Edit E-mail display     300.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ         3 .219.000 
(Σύνολο  δυνητικών  επαφών      31.898.000) 



 
Ενδεικτικά  σας επισυνάπτουμε  κάποιες καταχωρήσεις .  
Είναι όλες  συγκεντρωμένες  στoν  Φάκελο  του  φυσικού αντικειμένου . 
 
BEVERAGE MEDIA 
 

 

 
 
 
 



SNOOTH 

 

 
 
 



 
TERROIRIS T 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



WINE CURMUDGEON 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WINE ENTHUSIAST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



WINE SPECTATOR 

 

 
 
 
1 .2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  
ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  
 
Στο  πλαίσιο  του εγκεκριμένου  Προγράμματος ΚΟΑ  Κρασιού  2014 –  Κίνα , 
έχει  προβλεφθεί  ένα  πρόγραμμα  διαφημιστικών  καταχωρήσεων  για  την  
προβολή  του  ελληνικού κρασιού .  Για το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  



καταχωρήσεων,  η  Enterprise Greece  σχεδίασε και  υλοποίησε με  
αυτεπιστασία ένα  πρόγραμμα  δύο  διαφημιστικών καταχωρήσεων στο  
περιοδικό  Revue des Vins de France  China,  το  οποίο  και  
πραγματοποιήθηκε  το  χρονικό  διάστημα  από  τον  Ιούνιο  έως και  τον  Ιούλιο  
2014.  
 
Ένθεση  διαφημιστικής  καταχώρησης  (στα κινεζικά-μανταρίν) για  το  ελλ .  
κρασί  στο  σημαντικότερο  κινεζικό  περιοδικό  για  το  κρασί  

• REVUE DES VINS DE FRANCE-CHINA (ΠΕΚΙΝΟ)    
(κυκλοφορία  160.000 αντίτυπα ,  απευθύνεται  σε ο ινόφιλους  
καταναλωτές  υψηλού εισοδήματος  και  επαγγελματίες  που  
ενδιαφέρονται  για  κρασιά υψηλής  ποιότητας) 
 

Η καταχώρηση  έχει  μπει  και  έντυπα  (στα  τυπωμένα  περιοδικά  τεύχος  
Ιουνίου  & Ιουλίου 2014) και  ηλεκτρονικά , στη  σελίδα  τους  στο  διαδίκτυο  
(social med ia,  ιντερνέτ,  twitter ,  facebook/weibo).   
 
Σκοπός του  προγράμματος ήταν να  αυξήσει την αναγνωρισιμότητα  των  
ελληνικών  κρασιών στην  αγορά  της  Κίνας,  να  προβάλει μέσω  των  άρθρων  
που θα  δημιουργηθούν  (λόγω  των καταχωρήσεων)  αλλά  και  του δικτύου  
των soc ial media του περιοδικού μια πο ιοτική  εικόνα  για  το  ελληνικό  
κρασί ,  και  να  μας βοηθήσουν να  προσελκύσουμε  επ ισκέπτες στις  
εκδηλώσεις  και  στα  περίπτερά  μας  στις  εκθέσεις  της  Κίνας . 
 
 
 
Σημειώνουμε :  

• ότι , παράλληλα  με την  καταχώρηση ,  στο  ανωτέρω  περιοδικό  
δημιουργήθηκαν  δύο  άρθρα  (editorials)  για  το  ελληνικό  κρασί  

• ότι  με το  ανωτέρω  περιοδικό  συνεργαστήκαμε,  
χρησιμοποιώντας  το  εκτεταμένο  δίκτυό  τους  στα  socia l 
med ia,  και  για  τις  εκδηλώσεις  που  έγιναν  στο  Πεκίνο ,  στο  
πλαίσιο  της  συμμετοχής  μας  στη  Διεθνή  Έκθεση  Topwine  
China 2014 (4-6 Ioυνίου 2014).  Τη δεύτερη  μέρα  της  
έκθεσης ,  οργανώσαμε σε  συνεργασία  μαζί τους  μια  εκδήλωση  
παρουσίασης  /  γευστικής δοκιμής,  στην οποία  ο ι σομμελιέ  
του  Wine Bar παρουσίασαν  τα  κρασιά  του Wine Bar σ’  ένα  
κοινό  35 υψηλού  επιπέδου  οινοφίλων  και επαγγελματιών  του  
Πεκίνου .  
 





 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1.3 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  
ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ  ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ  
Στο  πλαίσιο  του εγκεκριμένου Προγράμματος  ΚΟΑ Κρασιού  2014 –  
Βραζιλία ,  έχει  προβλεφθεί  ένα  πρόγραμμα  διαφημιστικών καταχωρήσεων  
για  την προβολή  του  ελληνικού  κρασιού.  Για  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  
καταχωρήσεων,  η  Enterprise Greece  σχεδίασε και  υλοποίησε με  
αυτεπιστασία  ένα  πρόγραμμα  μιας  διαφημιστικής καταχώρησης στο  
περιοδικό  ADEGA, το  οποίο  και πραγματοποιήθηκε  τον Ιούλιο  2014.  
 
Ένθεση  διαφημιστικής  καταχώρησης (στα πορτογαλικά)  για  το  ελλ.  κρασί  
στο  σημαντικότερο  βραζιλιάνικο  περιοδικό  για  το  κρασί   

• ADEGA  
(μηνιαίο  περιοδικό ,  κυκλοφορία  21 .000 αντίτυπα ,  απευθύνεται  σε  
οινόφιλους  καταναλωτές  υψηλού εισοδήματος  και  επαγγελματίες  
που ενδιαφέρονται  για  κρασιά υψηλής  ποιότητας) 
 
Αναγνωστικό  κοινό  :  
 
Φύλο  

• Γυναίκες  : 26% 
• Άνδρες : 74% 

 
Ηλικ ίες 

• 18-30 ετών  : 21% 
• 31-50 ετών  : 65% 
• + 51 ετών : 14% 

 
Μηνιαίο  εισόδημα : 

• US$ 5,000 –  US$ 12,000 : 42% 
• + US$ 12,000 : 9% 



  

 
 
 
 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ   
 
ΔΡΑΣΗ 2 .   ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

-  Επίσκεψη   δημοσιογράφων  από  την Βραζιλία  στην Ελλάδα  
 
Στο  πλαίσιο  αυτής της  ενέργειας  σχεδιάσθηκε η  οργάνωση ,  όπως επίσης  
υλοποιήθηκε η  συνοδεία  και  οι  παρουσιάσεις  της επίσκεψης   
δημοσιογράφων  από  την  Βραζιλία  στην  Ελλάδα ,  από  την  εταιρεία  Tropica l 
Brasil ΜΕΠΕ.  
 
Η επίσκεψη  πραγματοποιήθηκε από  31 Μαΐου έως  4  Ιουνίου και  
συμμετείχαν  5  εκπρόσωποι  του οινικού και  γαστρονομικού Τύπου της  
Βραζιλίας . 
 
Η ομάδα  επισκέφθηκε τις οινοπαραγωγικές  περιοχές  της  Αττικής , 
Σαντορίνης,  Νεμέας . 
  
Ο ανάδοχος ανέλαβε  και  υλοπο ίησε τα  ακόλουθα : 

• Αναζήτηση  σημαντικών  δημοσιογράφων της  οινικής αγοράς  
της  Βραζιλίας και  εξασφάλιση  της συμμετοχής  τους  στο  
πρόγραμμα  επισκέψεων .  

• Σχεδιασμό  του προγράμματος  των  επισκέψεων το  οποίο  
υλοποιήθηκε μετά  από  έγκριση  της  ομάδας  Έργου της  
Enterprise Greece.  

• Συντονισμό  των κρατήσεων  μεταξύ των επισκεπτών και  του  
τουριστικού γραφείου που ανέλαβε τις κρατήσεις με  στόχο  
αφενός να  βρίσκονται  μέσα  στα  όρια  και τις απαιτήσεις που  
τέθηκαν  από  την  Enterprise Greece και  αφετέρου να  
εξασφαλίσουν την  όσο  το  δυνατόν  ευχάριστη  διαμονή  των  
προσκεκλημένων στην Ελλάδα .  

• Συνοδεία  του  group, με  την παρουσία  διερμηνέως .  
• Συγκέντρωση  των  τιμολογίων και αποδείξεων δαπανών  κατά  

τη  διάρκεια της επίσκεψης  και  οικονομικό  απολογισμό  προς  
την  Enterprise Greece.  

• Σύνταξη  απολογιστικής  έκθεσης με  το  πέρας της επίσκεψης. 
• Συγκέντρωση  άρθρων  που δημοσιεύτηκαν  ως  συνέπεια  της  

επίσκεψης  ή  άλλες  χρήσιμες πληροφορίες  που αποδεικνύουν  
την  αποτελεσματικότητα  της δράσης . 

 
Οι  επαγγελματίες  που συμμετείχαν στο  ταξίδι  ήταν:  

• Christ ian Burgos author,  sommelier  and journa list in  
"Adega Revistade Vinhos"  
(βλ.  συν .  περιοδικό) www.revistaadega.uol.com.br 

• Patricia Galasini   sommelier  and journalist  
• Jairo  Klapp           organizer o f wine events 
• Raquel Auzier        ed ito r o f TV program «Giro de Gastronomia"  

http://uol.com.br/


• Jorge Ferreira      παραγωγός οπτικοακουστικού υλικού  θεμάτων      
γαστρονομίας  και  οίνων  

 
Ο ανάδοχος συνόδευσε την  ομάδα  των Βραζιλιανών  φροντίζοντας για  την  
απρόσκοπτη διεξαγωγή  των επ ισκέψεων.   
 
Κατά  τη  διάρκεια  των επισκέψεων φρόντισε μεταξύ άλλων:  

• να  συγκεντρωθεί ,  από  επαγγελματίες, φωτογραφικό  υλικό  και  
τηλεοπτικό  υλικό  12 ωρών που μπορεί  να  δημιουργήσει  τουλάχιστον  
7-8 ωριαίες εκπομπές 

• να  ενημερώνει  τους συμμετέχοντες για  τις  οινικές  περιοχές,  τις  
γηγενείς  ποικιλίες και  τα οινοποιεία  της κάθε  περιοχής 

• να  τηρούνται  τα χρονοδιαγράμματα  του  προγράμματος 
• να  φροντίζει  για  την  όσο  το  δυνατόν  αρτιότερη  εξυπηρέτηση  των  

καλεσμένων  
 

• να  συγκεντρώσει  τις κάρτες  επιβίβασης  των καλεσμένων  
• να  συγκεντρώσει  τιμολόγια  και  αποδείξεις από  τα  επ ί τόπου έξοδα  
• να  συντάξει  έκθεση  αποτελεσμάτων της ενέργειας  αυτής 

 
Σκοπός αυτού  του  ταξιδιού δεν  ήταν  μόνο  να  γνωρίσουν οι  ίδιοι  ο ι 
δημοσιογράφοι  το  ποιοτικό  δυναμικό  του  ελληνικού αμπελώνα ,  αλλά   και  
να  προβληθούν με  το  καλύτερο  τρόπο ,  μέσω της αρθρογραφίας , οι  
εντυπώσεις τους  από  το  ταξίδι .  Σημειώνουμε ότι  η  επιλογή  των  ανωτέρω  
δημοσιογράφων  έγινε  με  κριτήριο  το  κύρος τους και την επιρροή   που  
ασκούν στην αγορά  κρασιού της Βραζιλίας .    
 



 

 
 



 
 

 
 



 
Φωτογραφίες  από  την επίσκεψη στη  Σαντορίνη  

 
 



 
 

 
Φωτογραφίες  από  την επίσκεψη στη  Νεμέα 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΡΑΣΗ 3 .  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ  
ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
 
3 .1  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ  
ΕΚΘΕΣΕΙΣ   -  Β.  ΑΜΕΡΙΚΗ  
 
Συμμετοχή  των New Wines of Greece στην  έκθεση  Aspen Food & Wine 
Classic 20-22  Ιουνίου  2014 
 
Στο  πλαίσιο  αυτής  της  ενέργειας σχεδιάσθηκε ,  οργανώθηκε ,   
συντονίσθηκε  και  υλοποιήθηκε  η συμμετοχή  των New Wines of Greece  
στην  έκθεση  Food & Wine Class ic in Asp en 2014. 
 
Τα  New Wines of Greece για  μια  ακόμα  χρονιά  συμμετείχαν στο  φεστιβάλ  
Food & Wine Class ic in Aspen που  φέτος  έλαβε  χώρα  από  20  έως  22  
Ιουνίου  στο  Άσπεν του  Κολοράντο .   

 
 



 
 
 
To  Food & Wine  Classic  in Aspen αποτελεί  την κατ’  εξοχήν trend  
setting εκδήλωση  συγκεντρώνοντας τους  VIP του χώρου της   
 
γαστρονομίας  και  των ποτών στις  ΗΠΑ όπως  celebrit y chefs ,  
εστιάτορες ,  οινοχόους ,  δημοσιογράφους ,  εισαγωγείς,  διανομείς  
αλλά  και  αγοραστές αλυσίδων  εστιατορίων ,  ξενοδοχείων ,  
κρουαζιερόπλοιων κ .α . Το  κάθε  χρόνο  sold out φεστιβάλ  
συγκεντρώνει  5000 άτομα  κυρίως επαγγελματίες του χώρου της  
εστίασης  και  των ποτών  αλλά  και  καταναλωτές που  δεν  διστάζουν  
να  ξοδέψουν  το  διόλου ευκαταφρόνητο  ποσό  του εισιτηρίου   
εισόδου που φέτος  έφθασε  τα  $1350. Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  το  
65% των  καταναλωτών που παραβρίσκονται  στο  φεστιβάλ  είνα ι  
μεταξύ  25 και  54 ετών,  38% άντρες  και  62% γυνα ίκες  ενώ  ο  μέσος 
όρος  του οικογενειακού  τους εισοδήματος ξεπερνά  τα  $360.000. 
Κατά  μέσο  όρο  ταξιδεύουν 7  φορές το  χρόνο  για  αναψυχή  ενώ  
σχεδόν  το  100% τρώει  σε  εστιατόρια σε εβδομαδιαία βάση .   Τέλος  
το  85% των  εκθετών στο  Ασπεν  θεωρεί  τους καταναλωτές  που  
παραβρίσκοντα ι στην  έκθεση  influencers.  
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Το  φεστιβάλ αποτελείται  από  5  Grande Tast ings,  περισσότερα  από  
80 σεμινάρια  για  το  κρασί  και  τη  γαστρονομία ,  μοναδικά  party,  
θεματικά  δείπνα  και  άλλες  ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις  
γαστρονομίας .  
 
Τα  New Wines of Greece φέτος  συμμετείχαν  στο  φεστιβάλ  στο  
πλαίσιο  του  προγράμματος  της ΚΟΑ  που  υλοποιεί  η  Enterprise  
Greece.  
 
 
Η ελληνική  συμμετοχή  ξεκίνησε  δυναμικά μια και τα New Wines o f 
Greece ήταν τα  μόνα  που προσφέρθηκαν στο  opening part y του  
Aspen Magazine που έλαβε χώρα  στις  18 Ιουνίου  από  τις  5 :30 έως  
τις  8:30μμ  στο  Base Village στο  Snowmass.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Κατά  τη  διάρκεια  της εκδήλωσης  τα  ελληνικά  κρασιά συνόδευσαν  
μοναδικά  εδέσματα  παρασκευασμένα  από  τους chefs όλων τω ν  
τοπικών εστιατορίων τα  οπο ία  συμμετείχαν  στην  εκδήλωση .  
Περισσότερα  από  400 άτομα –VIPs, κάτο ικοι  του Άσπεν,  chefs,  
επισκέπτες  του  φεστιβάλ και  διακεκριμένοι  επαγγελματίες  του  
χώρου  της  γαστρονομίας  παραβρέθηκαν  στην  εκδήλωση  και 
δοκίμασαν ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους  από  την Ελλάδα .   
 



 
 
 
Στο  πλαίσιο  της συνεργασίας της Enterprise Greece με  το  περιοδικό  
Aspen Magazine,  τα  ελληνικά  κρασιά συμμετείχαν  επίσης κατ’  
αποκλειστικότητα  σε εκδήλωση  με τίτλο  Aspen Experience που  
διοργανώθηκε την Παρασκευή  20 Ιουνίου  από  1:30 έως 4:30μμ  στο  
showroom Via/Parago n λίγο  έξω  από  την κεντρική  σκηνή  του  
φεστιβάλ.  Εδέσματα  για  την  εκδήλωση  αυτή ,  στην οποία  
παραβρέθηκαν  περισσότεροι  από  270 άτομα ,  παρασκεύασαν 4  
διάσημοι  Grand Cochon chefs.   
 
Τέλος,  ολοσέλιδη  καταχώρηση  των New Wines of Greece  
τοποθετήθηκε  στο  καλοκαιρινό  τεύχος  του περιοδικού Aspen 
Magazine,  το  οποίο  τοποθετήθηκε στις τσάντες  που έλαβαν τα  5000 



άτομα  που  παραβρέθηκαν  στο  Food & Wine Classic in Aspen καθώς  
και  σε  όλα  τα  εστιατόρια και ξενοδοχεία  του Άσπεν.  
 

 
 
 
 
 
 
Ελληνικά  κρασιά ΠΟΠ και  ΠΓΕ  από  ολόκληρη  την Ελλάδα  
παρουσιάστηκαν  κατά  τη  διάρκεια  των 5  μεγάλων γευστικών  
δοκιμών  (Grand tastings)  του Food & Wine Classic  οι  οπο ίες  
απευθυνόντουσαν σε  επαγγελματίες  και  καταναλωτές από  ολόκληρη  
την  Αμερική  και έλαβαν  χώρα :  
-την Παρασκευή  20 Ιουνίου από  10:45  έως  1 :15μμ  και  από  4:30 έως  
6:15μμ  



-το  Σάββατο  21 Ιουνίου  από  10:45 έως 1:15μμ  και από  4:30 έως  
6:15μμ  και 
-την Κυριακή 22 Ιουνίου  από  12:30 έως 2:30μμ .   
 
Κατά  τη  διάρκεια  των γευστικών  δοκιμών υπολογίζετα ι ότι  περίπου  
800 άτομα  δοκίμασαν New Wines of Greece.   Ανάμεσα  σε εκείνους  
που δοκίμασαν ελληνικά κρασιά  ξεχώρισαν οι :  
Paul Grieco  (διάσημος οινοχόος και  ιδιοκτήτης  εστιατορίων και  
wine bars στη  Νέα  Υόρκη) ,  Jose Andres (celebrit y chef & T V 
personalit y),  Leslie Sbroco (TV personalit y) ,  Stephen Merchant  
(διάσημος  σκηνοθέτης) , Mark Wilson (Executive Chef for the Roya l 
Caribbean Cruises),  Josh Wesson (γνωστός wine guru),  Ray Isle  
(executive ed itor Food  & Wine Magazine),  Andrea Robinson 
(Master  Sommelier  & TV personalit y) .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΚΡΑΣΙΩΝ ΤΗΣ  ΚΙΝΑΣ  
 
Γενικά  για  την Αγορά  κρασιού  της Κίνας  –  Χονγκ  Κονγκ  
 
Το  έντονο  ενδιαφέρον  όλων  των ο ινοπαραγωγικών χωρών για  την  
αγορά  της  Κίνας  είναι  εύλογο  λαμβανομένης υπόψιν  της  
οικονομικής  της ανθηρότητας , λόγω  της οποίας  υπάρχει  για  ένα  
αυξανόμενο  τμήμα  του πληθυσμού  ο ικονομική  δυνατότητα,  ζήτηση  
και  έντονο  ενδιαφέρον  για  υψηλής  ποιότητας προϊόντα , μεταξύ των  
οποίων και  του  κρασιού.  Οι  υψηλές  και  οι μεσαίες τάξεις στην Κίνα  
συνιστούν ένα  καταναλωτικό  κοινό  του οποίου ο  πληθυσμός  
ανέρχετα ι σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  σε  200 εκατομμύρια  άτομα ,  τα  
οποία δείχνουν  έντονο  ενδιαφέρον  για  το  κρασί .  Αυτή  η  τάση  
ενισχύεται  από  την ιλιγγιώδη  ανάπτυξη του τομέα  της εστίασης  
εκτός  κατοικίας. 
Η Κίνα  είναι  η  ίδια  μεγάλη  ο ινοπαραγωγός  χώρα ,  και μάλιστα  με  
συνεχώς  αυξανόμενη  παραγωγή .  Επί  του παρόντος  είναι  6η  στην  
κατάταξη των  είκοσι μεγαλύτερων  οινοπαραγωγικών χωρών  του  
κόσμου,  μετά  από  τη  Γαλλία , την  Ιταλία ,  την Ισπανία ,  τις  ΗΠΑ και 
την  Αργεντινή  (η  Ελλάδα  έρχεται  14η  στην  παγκόσμια  κατάταξη) . 
Με στο ιχεία  του 2011, η  κατά  κεφαλήν  κατανάλωση  του ενήλικου  
πληθυσμού  ανέρχεται  σε 1 ,3 λίτρα  κατ’  έτος στην Κίνα ,  με  
προοπτική  να  ανέλθει  στα  1 ,9 λίτρα  το  2015  (με  άλλα  λόγια ,  
αύξηση  46,15% εντός  μιας  πενταετίας),  ενώ  στο  Χονγκ  Κονγκ  σε  5  
λίτρα  κατ’  έτος,  με προοπτική  να  ανέλθει  στα  6 ,7 λίτρα  το  2015, 
(με  άλλα  λόγια,  αύξηση  34% εντός μιας πενταετίας).   
Η κατανάλωση  αφορά  κατά  91% κόκκινα  κρασιά  και  κατά  19% 
λευκά  κρασιά .  Όσον  αφορά  τα  σημεία  πώλησης : το  65% σε σούπερ  
μάρκετς ,  34% σε  εστιατόρια  και  1% σε άλλα  σημεία  (κάβες ,  
ντελικατέσεν ,  κτλ . ).  
Το  συνολικό  μέγεθος της αγοράς  είναι  16,8 εκατομμύρια  
εκατόλιτρα , ενώ  το  εισαγόμενο  κρασί  αποτελεί  το  20%, δηλαδή  3 ,3  
εκατομμύρια  εκατόλιτρα .  Να  σημειωθεί  ότι  η  συνολική  ελληνική  
οινοπαραγωγή  ανέρχετα ι  σε  3  έως  5  εκατομμύρια  εκατόλιτρα ,  
αναλόγως  της χρονιάς . 
Όσον αφορά  την αγορά  κρασιού του  Χονγκ  Κονγκ  (7  εκατομμύρια  
κάτοικοι),  αυτή  είναι μια  ιδιαίτερη  περίπτωση  μέσα  στην Κίνα  –  
λόγω του ότι  υπήρξε  μέχρι  πρόσφατα  βρετανική  αποικία  αλλά  και 
λόγω του πολύ υψηλού βιοτικού επιπέδου  του τμήματος  του  
πληθυσμού  που καταναλώνει  κρασί  υψηλής  ποιότητας.  Σημειώνουμε  
επιπλέον  ότι 
Α)  όλες ο ι  χώρες της ευρύτερης  περιοχής  ακολουθούν  τις  τάσεις της  
αγοράς του  Χονγκ  Κονγκ 
Β)  40% των  κρασιών που  εισάγονται  στο  Χονγκ  Κονγκ ,  
επανεξάγονται  στην ηπειρωτική  Κίνα.   
 
Όσον αφορά  την  αγορά  κρασιού της  Κίνας,  παρά  τα  πρόσφατα  
μέτρα  λιτότητας  που περιόρισαν τη  ζήτηση  και  τους υψηλούς  
εισαγωγικούς δασμούς,  σημειώνουμε ότι  παραμένει  



Α)  η  δεύτερη  σε  μέγεθος  αγορά  στον  κόσμο  για  κρασιά  υψηλής  
ποιότητας και  τιμής ,  με ανοδική τάση 
Β)  η  πρώτη  καταναλώτρια  χώρα  για τους ερυθρούς  οίνους  
(ξεπερνώντας πέρσι  την Γαλλία) , και  
Γ) η  πέμπτη  συνολικά  σε  μέγεθος  αγορά  κρασιού στον κόσμο  και  
μάλιστα  με ανοδική  τάση .  Για το  ελληνικό  κρασί ,  η  Κίνα  απορροφά  
το  2 ,84 % του συνόλου των  ελληνικών εξαγωγών κρασιού και  
κατατάσσεται στην  9η  θέση  των χωρών  όπου εξάγουν  οι  Έλληνες   
παραγωγοί.  Αξίζει  να  σημειωθεί 

• η  σημαντική  αυξητική  τάση  των κινεζικών εισαγωγών κρασιού από  
όλο  τον  κόσμο ,  

και  ειδικότερα  
• η  σημαντική  αυξητική  τάση  των κινεζικών εισαγωγών ελληνικού  

κρασιού.    
 
 
3.2.1.  SIAL CHINA 2014 (SHANGHAI, 13-15 MAIOY 2014) 
 
Η Διεθνής  Έκθεση  Sial China έχει  πλέον  καθιερωθεί  ως ένα  από  τα   
σπουδαιότερα  «ραντεβού» στην  Ασία  για τον κλάδο  τροφίμων  και  ποτών .  
Επαγγελματίες από  τον χώρο  του  HO.RE.CA. όλης  της ασιατικής  ηπείρου ,  
αλλά  και  εταιρείες παροχής υπηρεσιών  του  κλάδου,  εισαγωγείς-εξαγωγείς  
και  παραγωγο ί  «δίνουν  το  παρών» κάθε  χρόνο  στην  έκθεση ,  η  οποία  
πραγματοποιείται  στο  Νέο  Διεθνές  Εκθεσιακό  Κέντρο  της Σαγκάη .  
Εφέτος,  η  έκθεση  κάλυψε 96.200 τετρ.  μέτρα  (14% περισσότερα  σε σχέση  
με το  2013). 
 
Για  τα  τελευταία  15 χρόνια ,  η  έκθεση  SIAL της  Κίνας είναι  ένα  κορυφαίο  
γεγονός για  την κινεζική  αγορά  τροφίμων.  Η έκθεση  φιλοξενεί  τοπικούς  
και  διεθνείς παραγωγούς  προϊόντων  διατροφής , οίνων και 
οινοπνευματωδών ποτών  καθώς και  εκθέτες  παροχής υπηρεσιών  και  
εξοπλισμού τροφίμων.   
 
Η έκθεση  SIAL Κίνας  αποτελεί  μέρος  του  διεθνούς  δικτύου της  SIAL, που  
οργανώνει  εκθέσεις σε  Παρίσι-Καναδά  -Βραζιλία -Μέση  Ανατολή .  Είνα ι  η  
μοναδική  εμπορική  έκθεση  η  οποία  εξασφαλίζει  ένα  τέλειο  μείγμα  50% 
διεθνών  εκθετών   και  50% εθνικών  εκθετών .  Διακρίνεται  για  την ποιοτική  
και  ποσοτική  συμμετοχή  των  επισκεπτών  (εγχώριοι  και  διεθνείς)  και  για  
τις  πολλές  εκδηλώσεις  που πραγματοποιούντα ι  κατά  τη  διάρκεια  της  
έκθεσης .  Ενώ είναι  έντονη  η  παρουσία  όλων των μεγάλων παικτών  της  
αγοράς Τροφίμων και Ποτών στην Κίνα .  

 
Η φετινή  διοργάνωση  αρίθμησε πάνω  από  2 .385 εκθέτες (11% 
περισσότερους σε  σχέση  με το  2013) και 55 εθνικές συμμετοχές (από  40  
που ήταν  το  2013) και 49.265 επισκέπτες (ήταν 46.000 το  2013). Κατά την  
διάρκεια  λειτουργίας  της  έκθεσης  πραγματοποιήθηκαν  παράλληλες  
δράσεις,  όπως fora,  επιδείξεις μαγειρικής  κ .ά . 
 



Η ελληνική  συμμετοχή  απαρτιζόταν από  21 εταιρίες και ήταν  μοιρασμένη  
σε δύο  αίθουσες : την αίθουσα  Ν4  όπου εκτέθηκαν όλα  τα  τρόφιμα  σε  
χώρο  178 τ.μ και 14 εταιρίες ,  και στην αίθουσα  Ν1 όπου εκτέθηκαν  μόνο  
κρασιά  και  άλλα  αλκοολούχα  ποτά  με 7  εταιρίες  κρασιού σε  χώρο  126 τ .μ .   
Η Enterp rise Greece οργάνωσε ,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ΚΟΑ  
Κρασιού,  τη  λειτουργία  ενός Gener ic Greek Wine Bar,  που ήταν  
στελεχωμένο  με έναν  έλληνα  και έναν κινέζο  σομμελιέ ,  μια  σειρά  από  
παράλληλες  δραστηριότητες  ενημέρωσης του κοινού.   Για τη  διευκόλυνση  
και  πληροφόρηση των επισκεπτών ,  δημιούργησε έναν εύχρηστο  κατάλογο  
με τα  κρασιά  του Wine Bar.   
 
Οι  εκδηλώσεις  που έγιναν ήταν ο ι  ακόλουθες:  

• Ο Έλληνας  sommelier κ .  Νίκος Πανίδης σε  εκδήλωση  που  έγινε σε  
ειδική  αίθουσα  της έκθεσης παρουσίασε  σε  ειδικά  διαμορφωμένο  
χώρο  παρουσιάσεων τη  σύγχρονη  ελληνική  οινική  πραγματικότητα  
και  τις  ιδιαιτερότητες  του ελληνικού κρασιού  σε ένα  κοινό  30 
επισκεπτών,  ενώ  στο  Wine Bar που είχε  στηθεί  σε διακριτό  χώρο  
της  έκθεσης,  οι  επισκέπτες  είχαν την δυνατότητα  να  δοκιμάσουν και  
να  ενημερωθούν για  10 οίνους  ΠΟΠ  - ΠΓΕ .   

• Η Enterprise Greece συνεργάστηκε  με  την εκπαιδευτική  εταιρεία  
AWSEC (με  έδρα  το  Χονγκ  Κονγκ  και  σχολές  παραρτήματα  σε όλες  
τις  κύριες  πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας) στην οργάνωση  και 
υλοποίηση  μιας παρουσίασης των κρασιών του  wine bar για  30  
επαγγελματίες  του τοπ ικού εμπορίου και  Τύπου  (βλ.  συν.  κατάλογο  
παρευρεθέντων).  

 
To  wine bar είχε αξιοσημείωτη  επισκεψιμότητα .  Οι  εκπρόσωποι  του  
κινεζικού εμπορίου και Τύπου  που  το  επ ισκέφτηκαν και δοκίμασαν  τα  
κρασιά  έδειξαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον.  
 



 

 



 
 



 

 



 



 
3.2.2.  VINEXPO ASIA PACIFIC 2014 (27-29/5/2014) 
 

Η έκθεση  λαμβάνει  χώρα  κάθε  δύο  χρόνια  (τις ζυγές  χρονιές ,  
δεδομένου  ότι  τις μονές χρονιές  η  Vinexpo λαμβάνει  χώρα  στο  
Μπορντώ) ,  στο  εκθεσιακό  κέντρο  Hong Ko ng Conventio n & 
Exhibit ion Centre.   
 
Η έκθεση  καταλάμβανε  τον  πρώτο  και  τον  τρίτο  όροφο  του  
εκθεσιακού κέντρου,  περίπου  15.000 τετρ .  Μέτρα  -  σε σχέση  με  το  
2012, η  επιφάνεια  του εκθεσιακού χώρου αυξήθηκε  κατά 50% (το  
2012, η  έκθεση  καταλάμβανε  μόνον  έναν  όροφο  και  10 .500 τετρ .  
μέτρα) .   
 

• Στην  έκθεση  συμμετείχαν 1 .300 εκθέτες  από  34 χώρες (το  2012, 
1.050  εκθέτες  από  28 οινοπαραγωγικές χώρες) .  

• Εφέτος,  την έκθεση  επισκέφθηκαν συνολικά  16 .778 επισκέπτες (το  
2012, 15.785 επισκέπτες) .  Από  αυτούς  

-  7.064  επισκέπτες (42% του συνόλου) ήταν επαγγελματίες  του  
κλάδου από  το  Χονγκ  Κονγκ  (το  2014, 40% από  την  περιοχή  του  
Χονγκ  Κόνγκ)   

-  5.898  επισκέπτες (35% του συνόλου)  ήταν  επαγγελματίες  από  την  
ηπειρωτική  Κίνα  (εισαγωγείς  και  μεγάλο ι διανομείς  κυρίως)  

-  3.816  επισκέπτες  (23% του  συνόλου)  από  τις άλλες  χώρες της Άπω  
Ανατολής ,  όπως την Ταϊβάν ,  την Κορέα ,  το  Μακάο ,  την  Ιαπωνία ,  
αλλά  και της Νότιο  -  Ανατολικής Ασίας,  το  Βιετνάμ ,  την  Ταϋλάνδη ,  
την  Μαλαισία ,  την  Σιγκαπούρη  και την Ινδονησία . 

Η έκθεση  αυτή  έχει  καθιερωθεί ,  μαζί  με  την INTERNATIONA L 
WINE AND SPIRITS FAIR, του  Χονγκ  Κονγκ  και  πάλι,  η  οποία  
λαμβάνει  χώρα  κάθε  Νοέμβριο ,  ως η  σημαντικότερη  έκθεση  για  το  
κρασί  και  τα  ποτά  στην  Άπω  Ανατολή  και  την Νότ .  –  Ανατολική  
Ασία .   
 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  λειτουργίες του εισαγωγέα  από  τη  μια  
και  του  διανομέα  /  χονδρέμπορου από  την άλλη  είναι  σαφώς  
διακριτές στην Κίνα ,  ενώ  στην Ευρώπη  πολύ συχνά  ταυτίζονται . 
 
Για  την  εξεύρεση  εισαγωγέα ,  οι εκθέσεις κρασιού του Χονγκ  Κονγκ  
θεωρούνται  ως  ο ι  αποτελεσματικότερες για  όλη  την Άπω  Ανατολή  
και  τη  Ν.  Ανατολική  Ασία ,  επειδή  τις επισκέπτονται  όλοι  οι  μεγάλοι  
εισαγωγείς ,  διανομείς,  αγοραστές αλυσ ίδων κτλ .  Σε  αυτές τις  
εκθέσεις πρέπει  να  πηγαίνει  όποιος  αναζητά  εισαγωγείς ή  μεγάλους  
διανομείς  για τα  προϊόντα  του.   Συνεπώς ,  στις  εκθέσεις του Χονγκ  
Κονγκ  πρέπει  να  πηγαίνουμε  με εθνικό  περίπτερο  με  εκθέτες  
παραγωγούς σε αναζήτηση  εισαγωγέα  ή  και  μεγάλου διανομέα , με  



Gener ic wine  bar και  με παράλληλες  εκδηλώσεις παρουσίασης /  
γευστικής δοκιμής. 
 
Στις  εκθέσεις της  ηπειρωτικής Κίνας (Sial China Shanghai,  
Interwine China Guangzhou, Topwine Beijing,  Prowein Shanghai,  
κτλ . ),  εκθέτες  είναι  οι  εισαγωγείς ,  ενώ  οι  επισκέπτες είνα ι  
διανομείς  ή  /  και  χονδρέμποροι ,  ο ι  οποίοι  ενδιαφέρονται  να  
ενημερωθούν ,  κυρίως  για  κρασιά  που ήδη  εισάγονται,  από  τους  
εισαγωγείς  αυτών των  κρασιών .  Οι  πιθανότητες να  βρει  κανείς  
εισαγωγέα  σε αυτές  τις  εκθέσεις είναι  ελάχιστες  –  οι  εισαγωγείς σε  
αυτές  τις εκθέσεις  είναι  εκθέτες  και  η  δουλειά  τους  είναι  να  
παρουσιάζουν στους επισκέπτες  της έκθεσης  (χονδρεμπόρους ,  
διανομείς ,  λιανοπωλητές  on και  off  trade) τη  γκάμα  των  
εισαγόμενων κρασιών τους .   
 
Στις  εκθέσεις της ηπειρωτικής  Κίνας θεωρούμε ότι  το  
αποτελεσματικότερο  είναι  να  πηγαίνουμε  με ένα  σταντ  Generic  
Greek Wine Bar και  με παράλληλες εκδηλώσεις παρουσίασης  /  
γευστικής δοκιμής,  που  θα  καλύπτoυν  τη  λειτουργία  της  
ενημέρωσης για  το  πο ιοτικό  δυναμικό  του  ελληνικού  αμπελώνα ,  –  
είνα ι  δυνατόν  να  γίνονται  και  δύο  εκδηλώσεις την ημέρα ,  για  
σαράντα  άτομα  κάθε  φορά ,  αρκεί  να  υπάρχει  ικανοποιητικό  χρονικό  
διάστημα  για  την  προετο ιμασία .  Αυτό  θα  κόστιζε πολύ λιγότερο  και  
θα  είχε πολύ μεγαλύτερο  αποτέλεσμα .  Εάν ,  επιπλέον ,  θα  πρέπει  να  
έχουμε  και  εκθέτες  σε αυτές  τις  εκθέσεις ,  αυτοί  θα  πρέπει να  είναι  
οι  επιτόπ ιοι  εισαγωγείς ελλ.  Κρασιών  που  θα  παρουσιάζουν την  
γκάμα  των εισαγόμενων ,  ελληνικών  και  μόνον ,  κρασιών  τους.  Αυτό  
κάνουν,  για παράδειγμα ,  οι  Γάλλοι στις  εκθέσεις  της ηπειρωτικής 
Κίνας: δεν  συμμετέχουν  με  παραγωγούς  αλλά  με  τους  επ ιτόπιους  
εισαγωγείς  των  παραγωγών τους .  
 
Στο  Ελληνικό  περίπτερο  λειτουργούσε ,  στο  πλαίσιο  του  
Προγράμματος ΚΟΑ  ΚΡΑΣΙΟΥ 2014  –  ΚΙΝΑ,  ένα  GENERIC 
GREEK WINE BAR όπου παρουσιάζονταν «Κρασιά  –  Πρεσβευτές » 
της  ΕΔΟΑΟ ,  επανδρωμένο  με έναν  Έλληνα  και  έναν Κινέζο  
σομμελιέ.  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  οποίο  παρουσιάζονταν  κάθε  κρασί  και  
ο  παραγωγός του.   
 
Γενικά ,  η  προσέλευση  των  επισκεπτών  στο  Gener ic Greek Wine Bar  
και  το  Ελληνικό  Περίπτερο  ήταν συνεχής,  και  οι  επισκέπτες  
έδειχναν έντονο  και  ουσιαστικό  ενδιαφέρον για  τα  ελληνικά  κρασιά ,  
γεγονός ενδεικτικό  του ότι , σιγά  σιγά , αναγνωρίζεται  το  ελληνικό  
κρασί  ως  ποιοτικό  και  ότι  οι  κινέζοι  επαγγελματίες (και  ο ι 
καταναλωτές  στους οπο ίους  απευθύνονται)  αναζητούν νέες  γεύσεις  
με χαρακτήρα  και  προσωπικότητα. 
 



 
 
 
Το  σταντ του  Generic Greek Wine Bar 
Το  Generic Greek Wine Bar ήταν  λειτουργικό  και  βρισκόταν  σε  
εξαιρετική  θέση μέσα  στον εκθεσιακό  χώρο ,  στο  κέντρο  του πρώτου  
ορόφου της έκθεσης (βλ . συν .  φωτογραφίες) . 
 
Αξίζει  να  σημειωθεί ,  σαν απόδειξη  της  επισκεψιμότητας  και,  
γενικά ,  της επ ιτυχίας της συμμετοχής μας  στην  έκθεση ,  ότι  και  τις 
τρεις ημέρες τα  καθαρά  ποτήρια  εξαντλούνταν συνεχώς –  ακόμη  και  
την  τελευτα ία  ώρα  της τρίτης και τελευταίας  μέρας  της έκθεσης. 
 
Οι  δραστηριότητες  προβολής 
Για  την προσέλκυση  επ ισκεπτών και  την προβολή της  ελληνικής  
συμμετοχής  στην Vinexpo Asia Pacific 2014, συνεργαστήκαμε με  το  
εκπαιδευτικό  κέντρο  για  το  κρασί ,  AWSEC, που είναι  το  αντίστοιχο  
της  σχολής του κ . Κ.  Λαζαράκη ,  WSPC, διαπιστευμένο  στο  Χονγκ  
Κονγκ  από  το  Wine and Spirit s Educationa l Trust (WSET) του  
Λονδίνου.  Τη  δεύτερη  μέρα  της  έκθεσης ,  28 Μαίου,  η  κυρία  
Corinne Mui της AWSEC παρουσίασε στο  χώρο  του Greek wine  
Bar,  στο  ελληνικό  περίπτερο ,  σε μια ομάδα  σαράντα  περίπου  
ατόμων ,  επαγγελματιών από  το  χώρο  του  εμπορίου και  του Τύπου ,  
και  με  τη  χρήση  φορητής μικροφωνικής εγκατάστασης , τα κρασιά  
του  Gener ic Greek Wine Bar (βλ .  και συν .  τον κατάλογο  του Greek 
Wine Bar –  KOA Κρασιού).  Οι  περισσότεροι  από  τους  ανωτέρω  
επισκέπτες  παρέμειναν στη  συνέχεια ,  προκειμένου να  δοκιμάσουν  
και  τα  υπόλοιπα  κρασιά  των  ελλήνων εκθετών .  Η εκδήλωση  ήταν  
απόλυτα  και ουσιαστικά  επιτυχημένη ,  σημειώνoυμε ,  όμως,  ότι ,  για  
να  έχουμε ένα  πολύ ανώτερο  αποτέλεσμα ,  την  επόμενη  φορά  θα  
πρέπει  τέτοιου είδους εκδηλώσεις  να  γίνονται  με  το  κοινό  καθήμενο  
σε τραπέζια  (σε  ειδικά  διαμορφωμένη  αίθουσα  στο  χώρο  μας  ή  μέσα  
στην  έκθεση) ,  με κανονική  μικροφωνική  εγκατάσταση  και  οθόνη  
προβολής . 

 
Συμπεράσματα  και  προτάσεις 
Α.  Η συμμετοχή  μας στην VINEXPO ASIA PACIFIC 2014 ήταν  
επιτυχημένη  και  όσον αφορά  την επισκεψιμότητα  αλλά  και  την  
ποιότητα  των καθαυτό  εμπορικών επαφών.  Τα  κρασιά  των  εκθετών  
του  ελληνικού περιπτέρου βρήκαν  ευνοϊκότατη  αποδοχή  από  τους  
επισκέπτες  και άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις –  πολύ καλά  κρασιά  
με καλές τιμές για  το  επίπεδο  της ποιότητάς τους.  Ο στόχος  της  
Ελληνικής  Συμμετοχής  στην  VINEXPO ASIA PACIFIC 2014 ήταν  
να  προβληθεί  το  ποιοτικό  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 
αισιόδοξες  προσδοκίες. 
 



Β.  Η κινεζική  αγορά  κρασιού φαίνεται  ότι  θα  αναπτύσσεται  όλα  τα  
επόμενα  χρόνια , καθώς, λόγω  της  οικονομικής και  βιομηχανικής της  
ανάπτυξης ,  ένα  αυξανόμενο  τμήμα  του πληθυσμού της  θα  μιμείτα ι  
ολοένα  και  περισσότερο  τα  δυτικά  πρότυπα  υψηλής κατανάλωσης.  
Βρίσκονται  ακόμη  στα  αρχικά  στάδια  αυτής της διαδικασίας,  αλλά  
προχωρούν  πολύ γρήγορα .  Υπάρχει έντονο  ενδιαφέρον και , λόγω  
της  οικονομικής  ευμάρειας,  οικονομική  δυνατότητα.  Είναι , από  την  
άλλη  πλευρά ,  για  τους  ίδιους  λόγους ,  μια  πολύ ανταγωνιστική  
αγορά  στην οποία  συνωστίζονται  και διαγκωνίζονται  όλες  ο ι  
οινοπαραγωγικές χώρες .   
 
Θετικά  στοιχεία  για  το  ελληνικό  κρασί  είνα ι   
Α)  το  γεγονός ότι  οι  Κινέζοι  έμποροι  και  καταναλωτές  δεν  έχουν  τι ς  
προκαταλήψεις  για  το  ελληνικό  κρασί που  χαρακτηρίζουν  την  
αγοραστική  συμπεριφορά  των  ευρωπαίων.   
Β)  ότι  περνώντας  στην  ώριμη  φάση  της κατανάλωσης ,  το  κινεζικό  
κοινό  αναζητεί  ολοένα  και  περισσότερο  νέες  γεύσεις ,  με  ποιότητα ,  
προσωπικότητα,  αυθεντικότητα  και  χαρακτήρα ,  πέρα  από  τα  διεθνή  
στερεότυπα  (του  γαλλικού  κρασιού) .  
Γ) υπάρχει  μια  καταρχήν φιλική  προδιάθεση  των Κινέζων για  την  
Ελλάδα  και τους Έλληνες  –  το  όνομα της  Ελλάδας στα  Κινεζικά  
είνα ι  Σιλά,  που  σημαίνει  κατά  λέξη  ο  «άλλος  παλιός πολιτισμός» ,   
 
την  οποία  θα  πρέπει  να  καλλιεργήσουμε  και  να  αξιοποιήσουμε,  και  
το  κρασί  προσφέρεται  για μια  τέτοια  προσέγγιση . 
Δ)  η  μέχρι  τώρα  ανάπτυξη  της  οικονομικής συνεργασίας μεταξύ  
Ελλάδας και  Κίνας  θα  μπορούσε να  επιτρέψει  την σημαντική  
αύξηση  των  εξαγωγών μας,  ζητώντας  κάποια  απτά  ανταλλάγματα  σε  
εισαγωγές  από  την  Κίνα .  Όλες οι  χώρες ,  χωρίς  εξα ίρεση ,  
χρησιμοποιούν τέτοιου είδους  ανταλλάγματα ,  προσπαθώντας να  
εξισορροπήσουν το  εμπορικό  τους ισοζύγιο . 
 
Από  αυτά  προκύπτει  το  συμπέρασμα ,  ότι, εάν  κινηθούμε  δραστήρια  
και  χωρίς  χρονοτριβή  σε  αυτήν την ταχύτατα  αναπτυσσόμενη  αγορά  
κρασιού υψηλής  ποιότητας ,  μπορούμε  βάσιμα  να  προσδοκούμε  
σημαντικά  εμπορικά  αποτελέσματα. 
 
Πέραν  του Χονγκ  Κονγκ ,  προτεραιότητα  πρέπει  να  δοθεί  στα  κύρια  
κέντρα  του καθαυτό  κινεζικού  οινεμπορίου  στην  ηπειρωτική  Κίνα ,  
την  Καντόνα ,  τη Σαγκάη  και  το  Πεκίνο ,  στις επαγγελματικές  
εκθέσεις κρασιού  των οποίων πρέπει  να  συμμετέχουμε .  Σε κάθε  
περίπτωση ,  επειδή  το  Χονγκ  Κονγκ  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στη  
διαμόρφωση  των καταναλωτικών  προτύπων σε  ολόκληρη  την  Κίνα ,  
θα  πρέπει,  εφόσον  οργανωθούν εκδηλώσεις στην  Κίνα  ή  επισκέψεις  
αγοραστών  και δημοσιογράφων  από  την Κίνα  –  απαραίτητες  
δραστηριότητες  για  να  πείσουμε  το  επαγγελματικό  κοινό ,  επειδή  
γνωρίζουν  ελάχιστα  ή  σχεδόν  τίποτε  για το  ελληνικό  κρασί  – ,  να  
συμμετέχουν και εκπρόσωποι  αυτής  της περιοχής . 
 



Η συνεργασία  με επ ιτόπιες  εταιρείες  δημοσίων  σχέσεων είνα ι  
απαραίτητη  προϋπόθεση  για να  προσεγγίσουμε αποτελεσματικά  το  
κοινό  –  στόχος,  τους εντόπιους  παράγοντες  του  οινικού εμπορίου .  
Σίγουρα ,  σε π ροσεχείς εκθέσεις θα  ήταν  καλό  να  ετοιμάσουμε  με  
μεγαλύτερη  φροντίδα  και με  μεγαλύτερο  χρόνο  προετο ιμασίας : 
 
Α)  τις  παράλληλες  εκδηλώσεις 
Β)  ένα  καλύτερο  περίπτερο ,  πιο  καλαίσθητο  και  λειτουργικότερο ,  
διότι  αυτό  προσδίδει  κάπο ια  αίγλη,  και ,  το  κυριότερο ,   
Γ) την π ροσέλκυση  των  επαγγελματικών επισκεπτών  από  το  εμπόριο  
και  τον Τύπο . 
Δ)  Οι  Κινέζο ι  επαγγελματίες  του οινεμπορίου και  του  Τύπου (και οι  
καταναλωτές)  επηρεάζονται  πολύ  από  τα Social Media.  Γενικά , ο ι  
Κινέζοι  ασχολούνται  πολύ με  τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας  –  internet,  facebook, twitter  κλπ. .  Τέτοια  δίκτυα  είνα ι  
πολύ  ανεπτυγμένα  –  και  ιδια ίτερα  αποτελεσματικά  - στην Κίνα , και  
θα  πρέπει  να  βρούμε τα  καταλληλότερα  και  να  επενδύσουμε  σε  
αυτά ,  πέρα  από  τις  συνήθεις  δραστη ριότητες των media p lans.  
 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 .2.3.   TOPWINE CHINA 2014 (BEIJING, 4-6 /6/2014) 
 
Η TOPWINE CHINA είνα ι η  σημαντικότερη  έκθεση  για  το  κρασί  για  όλη  
τη  Βόρεια  και Κεντρική  Κίνα  και λαμβάνει  χώρα  κάθε χρόνο  (4 -6  Ιουνίου)  
στο  Πεκίνο .  Θεωρείται  ως  η  σημαντικότερη  εκθεσιακή  εκδήλωση  για  το  
κρασί  στο  Πεκίνο ,  και  προσελκύει  επαγγελματικούς  επισκέπτες  από  τη  



βόρεια , τη  βορειοανατολική  και  την  ανατολική Κίνα . 
 

Ο αριθμός  των επισκεπτών  ανήλθε σε  8 .264  (ενώ  το  2012 ήταν  7 ,295).  Οι 
επισκέπτες ,  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους ,  είναι  διευθυντικά  στελέχη ,  
στελέχη  HORECA,και  πωλήσεων  και  διαμορφωτές  της κο ινής γνώμης. 
 
Η έκθεση  λαμβάνει  χώρα  στις  εκθεσιακές  εγκαταστάσεις China Nat iona l 
Convent ion Center στο  Πεκίνο . Αξίζει  να  σημειώσουμε ότι  οι υπηρεσίες  
των οργανωτών  της Topwine China ήταν άψογες και πληρέστατες :  
συνεχής αλλαγή  των  ποτηριών ,  πτυελοδοχεία , πάγος,  νερό ,  όλα  
προσφέρονταν σε  μεγάλες ποσότητες και συνεχώς .  
 
Η Enterprise Greece οργάνωσε τη  λειτουργία  Generic Greek Wine Bar,  
στελεχωμένο  με  έναν έλληνα  και  έναν κινέζο  σομμελιέ .  Στο  Wine Bar που  
είχε  στηθεί  σε  διακριτό  χώρο  της  έκθεσης,  οι  επ ισκέπτες είχαν  την  
δυνατότητα  να  δοκιμάσουν και  να  ενημερωθούν  για  20 οίνους  ΠΟΠ  -  
ΠΓΕ .   
 
Δημιουργήθηκε ένας  εύχρηστος  κατάλογος  με τα  κρασιά  του  Wine Bar για  
την  πληροφόρηση  και  διευκόλυνση  των  επ ισκεπτών. 
 
Το  σταντ του  Generic Greek Wine Bar 
Το  Generic Greek Wine Bar ήταν  λειτουργικό  και  βρισκόταν  σε  
εξαιρετική  θέση  μέσα  στον εκθεσιακό  χώρο , στο  κέντρο  της έκθεσης,  και 
κατά  γενική ομολογία  ήταν ίσως  το  ωραιότερο  περίπτερο  της  έκθεσης (βλ .  
συν.  φωτογραφίες) .  

 
Αξίζει  να  σημειωθεί ,  σαν απόδειξη  της  επισκεψιμότητας και,  γενικά ,  της  
επιτυχίας της  συμμετοχής  μας  στην  έκθεση ,  ότι  και  τις τρεις  ημέρες  τα  
καθαρά  ποτήρια  εξαντλούνταν  συνεχώς –  ακόμη  και  την  τελευταία  ώρα  
της  τρίτης  και τελευταίας μέρας της  έκθεσης . 

 
Οι  δραστηριότητες  προβολής 
Για  την  προσέλκυση  επισκεπτών και την  προβολή  της  ελληνικής  
συμμετοχής  στην Vinexpo Asia Pacific 2014, συνεργαστήκαμε:  
 

-  με το  εκπαιδευτικό  κέντρο  για  το  κρασί ,  AWSEC, που  είναι  το  
αντίστο ιχο  της  σχολής του κ .  Κ.  Λαζαράκη,  WSPC, διαπιστευμένο  
στο  Χονγκ  Κονγκ  από  το  Wine and  Sp irit s Educationa l Trust  
(WSET) του  Λονδίνου .  Την  πρώτη  μέρα  της  έκθεσης ,  4  Ιουνίου ,  η  
κυρία  Corinne Mui της  AWSEC παρουσίασε  στο  χώρο  του  Greek 
wine Bar,  στο  ελληνικό  περίπτερο ,  σε  μια  ομάδα  τριάντα  περίπου  
ατόμων ,  επαγγελματιών από  το  χώρο  του  εμπορίου και  του Τύπου ,  
και  με  τη  χρήση  φορητής μικροφωνικής εγκατάστασης , τα κρασιά  
του  Gener ic Greek Wine Bar (βλ .  και συν .  τον κατάλογο  του Greek 
Wine Bar –  KOA Κρασιού).  Οι  περισσότεροι  από  τους  ανωτέρω  
επισκέπτες  παρέμειναν στη  συνέχεια ,  προκειμένου να  δοκιμάσουν  
και  τα  υπόλοιπα κρασιά  των ελλήνων  εκθετών.   



-  με το  κινεζικό  περιοδικό  Revue des Vins de France China (στο  
πλαίσιο  της  συνεργασίας  μας  στο  πρόγραμμα  διαφημιστικών  
καταχωρήσεων) ,  για  την  εκδήλωση  παρουσίασης που έγινε στο  χώρο  
του  Greek Wine Bar,  τη  δεύτερη  μέρα  της  έκθεσης,  5  Ιουνίου,  σε  
ένα  κοινό  35  ατόμων.  Την παρουσίαση  έκαναν ο  Έλληνας και  ο  
Κινέζος σομμελιέ, και ήταν  απόλυτα  επιτυχής. 

 
Οι  εκδηλώσεις ήταν απόλυτα  και  ουσιαστικά  επιτυχημένες ,  σημειώνoυμε ,  
όμως,  ότι,  για  να  έχουμε ένα  πολύ  ανώτερο  αποτέλεσμα , την επόμενη  
φορά  θα  πρέπει  τέτοιου είδους  εκδηλώσεις να  γίνοντα ι  με το  κοινό  
καθήμενο  σε τραπέζια  (σε ειδικά  διαμορφωμένη  αίθουσα  στο  χώρο  μας  ή   
 
μέσα  στην έκθεση) ,  με  κανονική  μικροφωνική  εγκατάσταση  και  οθόνη  
προβολής . 
 
Γενικά ,  η  προσέλευση  των  επισκεπτών στο  Gener ic Greek Wine  Bar ήταν  
συνεχής,  και  οι  επισκέπτες  έδειχναν έντονο  και  ουσιαστικό  ενδιαφέρον  
για  τα  ελληνικά  κρασιά ,  γεγονός  ενδεικτικό  του ότι ,  σιγά  σιγά ,  
αναγνωρίζεται  το  ελληνικό  κρασί  ως ποιοτικό  και  ότι  οι  κινέζο ι  
επαγγελματίες  (και  οι  καταναλωτές  στους οπο ίους  απευθύνονται)  
αναζητούν  νέες γεύσεις  με χαρακτήρα  και προσωπικότητα . 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 

 


