
Καζψο γηα πξψηε, θνξά ζε ηέηνηα θιίκαθα, θνξπθψλνληαη νη αληη-

δξάζεηο ζηελ Πνιηηεία ηνπ Wisconsin κεηά ηηο πεξηθνπέο ζηηο απνδνρέο θαη 

ινηπέο παξνρέο ζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο, πνπ αλαθνίλσζε ν λενεθιεγείο 

Κπβεξλήηεο, πξνεξρφκελνο απφ ην Ρεπνπκπιηθαληθφ θφκκα, ε εμαγγειία 

αληηζηνίρσλ πνιηηηθψλ απφ ηνλ Γεκνθξαηηθφ Κπβεξλήηε ηεο Πνιηηείαο ηνπ 

Illinois, έρεη πξνθαιέζεη ζαθψο κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα ζηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο, θαζψο ε νηθνλνκηθή επίδξαζή ηνπο είλαη 

αξθεηά ηζρπξφηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ Wisconsin. 

Eηδηθφηεξα κεηά ηελ πξφζθαηε αχμεζε ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο θα-

ηά 67% γηα ηα θπζηθά πξφζσπα θαη 46% γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ν Κπβεξλή-

ηεο ηνπ Illinois Pat Quinn  αλαθνίλσζε επηπξφζζεηεο πεξηθνπέο ζε ζεηξά 

παξνρψλ ηεο Πνιηηείαο νη νπνίεο εληαγκέλεο ζε θσδηθνχο ηνπ πξνυπνιν-

γηζκνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ πεξίζαιςε θαη άιιεο θνηλσ-

ληθέο πνιηηηθέο δηαζθάιηδαλ ηελ παξνρή πνιιψλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο Πνιηηείαο κε απνδέθηεο φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο. Καζψο ην έιιεηκκα ηεο 

Πνιηηείαο άγγημε ηα 15 δηο δνι. ε πξνζπάζεηα  ζπλέρ. ζηελ . ζει. 4                 
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σελ. 1 

 ΔΚΓΗΛΩΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟΤ ΙΚΑΓΟ  

 

    Σελ Κςπιακή 27 Μαπηίος 2010, ζηνλ ηδηαίηεξα δεκνθηιή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ηθάγν, εθζεζηα-

θφ ρψξν ηνπ Navy Pier , ζα ιάβεη ρψξα εθδήισζε κε ηίηιν “Α Greek Journey in the Windy City”. 

Η εθδήισζε ζα δηαξθέζεη πέληε ψξεο (12:00κ.κ.-5:00 κ.κ.) θαη ζα πεξηιακβάλεη πξφγξακκα πξν-

βνιήο ειιεληθψλ πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ ηθάγν, κε θνξπθαίν ην Διιεληθφ Μνπζείν ηθάγν. 

Παξάιιεια ζα δηεμάγεηαη γεπζηγλσζία νίλσλ θαη ειαηνιάδνπ, ελψ ζα πξνζθεξζνχλ εδέζκαηα πα-

ξαζθεπαζκέλα κε βάζε ειιεληθέο ζπληαγέο. Ο Γήκνο ηνπ ηθάγν, πνπ παξαρψξεζε ηνλ ζπγθεθξη-

κέλν ρψξν, έρεη θξνληίζεη γηα ηελ επξεία πξνβνιή ηεο εθδήισζεο ζην ακεξηθαληθφ θνηλφ θαη ΜΜΔ, 

νπφηε ην Γεληθφ Πξνμελείν ηθάγν πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ παξαγφλησλ 

ηεο νκνγέλεηαο, γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πξνβνιήο ηεο παηξίδνο καο. Παξαθαινχκε 

ηνπο εηζαγσγείο θαη αληηπξνζψπνπο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα πξνβιεζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 

εθδήισζε, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γξαθείν καο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθψο.  



Σο εηήζιο ζαλόνι αςηοκινήηος ηος ικάγο.  

Σν θεηηλφ ζαιφλη απηνθηλήηνπ ζην ηθάγν, είρε ζεκείσζε ηελ κεγαιχηεξε επηηπρία ζηελ 

ηζηνξία ησλ 103 ρξφλσλ δηνξγάλσζήο ηνπ θαζψο ζεκαηνδφηεζε ηελ έμνδν απφ ηελ 

δξακαηηθή θξίζε πνπ γλψξηζε ν θιάδνο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Απφ ηηο 10-19 

Φεβξνπαξίνπ πεξίπνπ 1100 εθζέηεο, νη πεξηζζφηεξνη απφ πνηέ άιινηε, παξνπζίαζαλ 

ηα λέα πξντφληα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κε αηρκή ηεο εθεηηλήο δηνξγάλσζεο ηελ 

ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζε κνληέια επξείαο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο ν κεγάινο πνλνθέθαινο ηνπ 

θιάδνπ είλαη πιένλ ε αικαηψδεο αχμεζε ηεο βελδίλεο, ε νπνία ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 

έρεη απμεζεί θαηά 120%. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ δηνξγαλσηψλ ε έθζεζε είρε θέηνο 10% αχμεζε 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίνη αλαδήηεζαλ επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή δηεηία πνπ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηνπ 

επξχηεξνπ θιάδνπ θαηά 35%. Δπηπξνζζέησο ε έθζεζε ζεκείσζε απφιπηε εκπνξηθή 

επηηπρία, θαζψο νη επηζθέπηεο ήηαλ θαηά 23% πεξηζζφηεξνη ζε ζρέζε κε πέξπζη, 

ελδεηθηηθφ ηεο πξνζδνθίαο ησλ θαηαλαισηψλ γηα αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ αγνξάο 

λέσλ απηνθηλήησλ, θαζψο ε χθεζε έρεη αξρίζεη λα κεηψλεη ηελ αξλεηηθή ηεο επίδξαζε 

ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ο εθζεζηαθφο ρψξνο McCormick Place πνπ 

θηινμέλεζε ηελ έθζεζε, επίζεο αλαθνίλσζε φηη ηα έζνδά απφ ηελ έθζεζε ζεκείσζαλ 

αχμεζε 8% γεγνλφο πνπ επίζεο αχμεζε ηελ γεληθή επθνξία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

103
εο

 έθζεζεο απηνθηλήηνπ. Οη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο παξνπζίαζαλ πεξίπνπ 

190 εμειηγκέλεο εθδφζεηο παιαηψλ κνληέισλ, θαζψο θαη 82 εληειψο θαηλνχξγηα 

κνληέια ζεκεηψλνληαο επίζεο λέν πςειφ γηα ηελ ηζηνξία ηεο έθζεζεο. 

Ο Γήκαξρνο ηελ πφιεσο ηνπ ηθάγν Richard Daley, εγθαηληάδνληαο ηελ θεηηλή έθζεζε 

αλαθνίλσζε καδί κε ηνλ Κπβεξλήηε ηνπ Illinois φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζηελ 

πεξηνρή ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ζα ιεηηνπξγήζνπλ 73 δεκφζηαο ρξήζεσο 

πξαηήξηα παξνρήο δπλαηφηεηαο θφξηηζεο γηα απηνθίλεηα πνπ θηλνχληαη κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα (κεξηθψο ή εμ΄ νινθιήξνπ). H Ford, ε Mitsubishi θαη ε General Motors 

παξνπζίαζαλ ζηελ έθζεζε ηα ηειεπηαία κνληέια ηνπο πνπ θηλνχληαη απνθιεηζηηθά κε 

ειεθηξνθίλεζε θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνγξακκίζηεθε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

αθφκα θαη ζηηο δπζκελείο αλάγθεο πνπ απαηηεί ν ρεηκψλαο ζην ηθάγν. Η πιήξεο 

θφξηηζε ελφο ειεθηξνθίλεηνπ νρήκαηνο λέαο γεληάο ζηα θαηλνχξγηα πξαηήξηα παξνρήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα δηαξθεί 20-30 ιεπηά. 

σελ. 2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ 



 Νέα επισειπημαηική ζςμθωνία επέκηαζηρ για ηην Starbucks  

  Καζψο ε βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ γχξσ απφ ηνλ θαθέ είλαη κηα ζηαζεξή 

αγνξά ζηηο ΗΠΑ, ηελ νπνία επνθζαικηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπλαθείο θιάδνπο εζηίαζεο, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ε 

Starbucks Co. πξνζάξκνζε γξήγνξα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζρεδηαζκνχο ηεο ζηελ 

απαίηεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ πξνζθνξά single-serve coffee. Η αγνξά απηή ζπλίζηαηαη 

ζηελ παξαζθεπή θαθέ κε ηε ρξήζε θάςνπιαο (capsule) κηαο ρξήζεσο, ηερληθή πνπ 

εηζήγαγε πξψηε ε Nescafe κε εηδηθέο ζπζθεπέο γηα θαη΄ νίθνλ ρξήζε. 

Η Starbuck’s πξνρψξεζε ζε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

Courtesy Products ψζηε λα παξάζρεη ππεξεζίεο single-serve coffee ζε 500.000 

δσκάηηα μελνδνρείσλ πέληε αζηέξσλ ζηηο ΗΠΑ.  

Μεηά ηελ αλαγθαζηηθή αλαδίπισζε ηεο εηαηξείαο ην 2008 αλαθνξηθά κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επέθηαζεο κε ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ζε ζεκεία πψιεζεο απαληαρνχ 

ησλ ΗΠΑ, έλεθα ηεο χθεζεο πνπ ελέζθεςε απφ ην 2007, θαηά ηελ νπνία κάιηζηα 

έθιεηζαλ 120 θαηαζηήκαηα, ε αλάπηπμε λέσλ δξάζεσλ κπφξεζε λα πεηχρεη ηελ 

αλαδσνγφλεζε  ηεο αλαπηπμηαθήο ξνπή ηεο ζεκαληηθήο απηήο επηρείξεζεο. 

Η αγνξά ησλ single-serve coffee ππνινγίδεηαη ζε 180 εθ. δνι. πσιήζεσλ κνλάρα 

ζηα ζνππεξ-κάξθεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2008-Οθησβξίνπ 2010. Ωζηφζν 

εθηηκάηαη φηη εληφο ηνπ 2011 ζα αγγίμεη ηα 728 εθ. δνι. γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο. Μάιηζηα ε Starbuck’s πξνζπαζεί λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο 

θαζψο ε ηηαιηθή IllyCaffe ήδε έρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο ησλ μελνδνρείσλ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ε εηαηξεία θαηαζθεπήο ζπζθεπψλ παξαγσγήο single-

serve coffee νηθηαθήο ρξήζεο Keurig, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2012 ζα έρεη πεξίπνπ ην 25% 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο (πεξίπνπ 15 εθ. λνηθνθπξηά), γεγνλφο πνπ πξνζαλαηνιίδεη 

ηελ Starbuck’s ζε ζηξαηεγηθή ζπκκαρία καδί ηεο. Ήδε ζχκθσλα κε θχθινπο ηεο αγνξάο 

ππάξρνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηεο Keurig ηελ Green Mountain 

Coffee Roasters Inc. ψζηε λα πξνθχςεη ζπλεξγαζία κε ηελ Starbuck’s. 

Η εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ζεκεία πσιήζεσο εληφο ησλ ζνππεξκάξθεη γηα λα 

πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο θαη αθφκα δηάξζξσζε ην θαζεκεξηλφ κελνχ πνπ πξνζέθεξε 

ζηνπο πειάηεο ηεο κε ηα θιαζηθά ραξκάληα θαθέ, κε εδέζκαηα πνπ είραλ ζηνηρεία απφ 

αληίζηνηρα πξντφληα εηαηξεηψλ εζηίαζεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ πξνζθνξά πξσηλνχ 

γεχκαηνο (π.ρ. Dunkin Donate, Mc Donald’s, Einstein Bagels, Corner Baker θ.α.).  

 

σελ. 3 Σεύχος 17ο   26/2-4/3/2011 



ζςνεσ. από ζελ. 1  γηα εμαζθάιηζε δαλείνπ 8.7 δηο δνι. γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο γηα ην 2012, εγθαηαιείθηεθε 

θαη ηειηθψο πξνσζήζεθε ην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ κε πεξηθνπέο 

552 εθ. δνι. ζηελ πεξίζαιςε, 13 εθ. ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλνιηθά 

5% πεξηθνπέο ζηνλ Πνιηηεηαθφ πξνυπνινγηζκφ ψζηε ηειηθά λα δηα-

ζθαιηζηεί ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Illinois θαη λα κελ ππάξμεη 

αλάγθε γηα επξχηεξεο θαη πην νδπλεξέο πεξηθνπέο ζην άκεζν κέιινλ. 

ε αληίζηνηρε πνξεία ν Κπβεξλήηεο ηνπ Wisconsin Scott 

Walker, έθαλε πξάμε φζα είρε εμαγγείιεη πξηλ ηηο εθινγέο ηνπ πεξα-

ζκέλνπ Ννεκβξίνπ θαη θαηαζέηνληαο ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγη-

ζκνχ γηα ην 2012 πξνέβεη ζε πεξηθνπέο ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο πεξί-

πνπ 3% παξφηη ε Πνιηηεία δελ αληηκεησπίδεη ην ίδην κέγεζνο ζην ηνκέ-

α ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο φπσο ην Illinois. Σν Wisconsin εθηηκάηαη φηη ζα 

έρεη 3.6 δηο δνι. δεκφζην ρξένο ζηελ επφκελε δηεηία αλ δελ γίλνπλ ζε-
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             σελ. 4  Σεύχος 17ο   26/2-4/3/2011 

καληηθέο πεξηθνπέο. Σν ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη πξνηείλεη ηελ πεξηθνπή 7% ησλ δαπαλψλ εηζθνξψλ γηα 

πεξίζαιςε πνπ ε Πνιηηεία θαηαβάιιεη σο ζπκκεηνρή γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνιεί. Σν Illinois κε 

141.5% δεκφζην ρξένο ηνπ αθαζάξηζηνπ πνιηηεηαθνχ πξντφληνο θαη ην Wisconsin κε 123.9% έρνπλ πηνζε-

ηήζεη ζθιεξά κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο αιιά κε ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλν κίγκα αλαθνξηθά κε 

ηνλ επηκεξηζκφ ησλ βαξψλ αλά θαηεγνξία θαη ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Αλ ιεθζεί ππφςε φηη Πνιηηείεο φπσο 

ε Nebraska κε 154% έιιεηκκα, ε Arizona κε 136.5% θαη άιιεο δελ έρνπλ αθφκα ιάβεη ζεκαληηθέο πξσην-

βνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλακέλνληαο ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ εηζ-

ξνή πφξσλ απφ ηνλ ήδε πεξηθεθνκκέλν Οκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δελ 

πξννησλίδεηαη ππνζρφκελν.   

ζςνεσ. από ζελ. 3. Άιισζηε θαη νη πξναλαθεξζείζεο εηαηξείεο “εηζέβαιιαλ” ζηνλ θιάδν ελαζρφ-

ιεζεο κε ηελ πξνζθνξά θαθέ ζε δηαθνξεηηθέο πνηνηηθέο ζπζθεπαζίεο θαη κε ζαθή δηεξεχλεζε ησλ δπ-

λαηνηήησλ αλάπηπμεο εηδηθψλ δξάζεσλ επηθεληξσκέλσλ ζηα πξντφληα θαθέ. Η ηεξάζηηα αγνξά πξν-

ζθνξάο θαθέ RTD (Ready to Drink) ζηηο ΗΠΑ θαιχπηεη ην 1/5 ηεο αληίζηνηρεο παγθφζκηαο αγνξάο θαη ν 

αληαγσληζκφο δηαξθψο εληείλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ψζηε λα δηεπξπλζνχλ νη δπλαηφηεηεο επηρεηξεκαηηθήο 

επηηπρίαο. Η θαηάζηαζε απηή ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο θαηαλαισηέο (π.ρ. ζηα Starbuck’s ήδε εθηφο απφ ηα δηαθνξεηηθά 

ήδε δάραξεο πξνζθέξνληαη θαη ζπζθεπαζίεο κε κέιη). Οη επθαηξίεο γηα ηελ αγνξά αξηνπνηεκάησλ θαη 

ινηπψλ ζπλαθψλ πξντφλησλ είλαη εμαηξεηηθέο, θαζψο ε θαηλνηνκία ζηελ ζπζρέηηζε ησλ πξνζθεξνκέ-

λσλ ππεξεζηψλ είλαη ην δεηνχκελν θαη γηα απηφλ ηνλ θιάδν. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————



Η διάπθπωζη ηηρ αγοπάρ ζηην αγοπά οίνος ηων ΗΠΑ -  Βαζικέρ απσέρ  & Υπηζηικά ζςμπεπάζμαηα 

Η βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ νίλσλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε βαζκηαία εθαξκνγή  θαη πηνζέηεζε ησλ επη-

θξαηνπζψλ κεζφδσλ θαη θαλφλσλ εκπνξίαο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ απηψλ είλαη αζθαιψο νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο ζηαζε-

ξνπνίεζεο θαη ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ καο πξνο ηηο Η.Π.Α. θπξίσο κεηά ην 1995. Η πξνζπάζεηα φκσο δηεχξπλζεο ηνπ ρακε-

ινχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο πνπ έρνπκε θαη ηεο νπζηαζηηθήο εδξαίσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα άιισλ αλεπηπγκέλσλ θαη αληαγσ-

ληζηξηψλ ρσξψλ, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλερηζζεί ζην άκεζν κέιινλ κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ 

θαη θπξίσο κε πξνβιέςεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηππηθήο νξγάλσζεο ηεο αγνξάο. 

Οη ιηαλνπσιεηέο θξαζηνχ νη νπνίνη είλαη θπξίσο νη αιπζίδεο supermarkets αιιά θαη νη αιπζίδεο απνθιεηζηηθήο πψιεζεο 

αιθννινχρσλ πνηψλ (liquor store chains) ππαγνξεχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο (ζσξεπηηθά ή θαηά πεξίπησζε) ζηνπο πξν-

κεζεπηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ελφο λένπ πξντφληνο ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. Απηέο ζπλαξ-

ηψληαη κε ηελ πξνθαηαβνιηθή θαη΄ απνθνπήλ απνδεκίσζε κε δηάθνξεο εθθάλζεηο αλά θσδηθφ πξντφληνο, αλά θαηάζηεκα (slotting 

fees), ειάρηζην χςνο πσιήζεσλ αλά θαηάζηεκα, αλά θσδηθφ, αλά ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (π.ρ. κήλαο, ηξίκελν θ.α.) πξνζρεδηαζκέ-

λεο εθπηψζεηο (θνππφληα) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. αλά ηξίκελν), δεηγκαηνιεςίεο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζπκκεηνρή 

θαηά θαηξνχο ζην θφζηνο κέζσ δηαθήκηζεο ζηνπο εθπησηηθνχο εβδνκαδηαίνπο θαηαιφγνπο-θπιιάδηα ησλ ππεξαγνξψλ θ.α. Οη α-

λσηέξσ ππνρξεψζεηο γίλνληαη πην ειαζηηθέο φηαλ ην ελ ιφγσ πξντφλ ζπλνδεχεηαη απφ έλα επξχ πξφγξακκα πξνβνιήο θαη δηαθή-

κηζεο εγγπψκελν ηελ αδηάιεηπηε δηάξθεηα ησλ πσιήζεσλ θαη ηνλ πςειφ βαζκφ αλαλέσζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ, πνιιέο θνξέο αλαδεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Οηλνπνηείνπ ππφ ηε κνξθή εθ-

πησηηθψλ παξνρψλ. Αζρέησο κε ην ζε πνην ζηάδην ζα θαηαλεκεζνχλ απηέο νη ππνρξεψζεηο είλαη αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη 

απηέο επηβαξχλνπλ ην πξντφλ θαη απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη πξέπεη λα απνζβεζηνχλ ζε ηέηνην βάζνο ρξφλνπ πνπ λα επηηξέςνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ηηκή ηνπ. 

Οη εθπξφζσπνη ηνπ δηθηχνπ ιηαληθψλ πσιήζεσλ θξαζηνχ ζέηνπλ επίζεο σο πξνυπφζεζε γηα θάπνηνλ πξνκεζεπηή, πξν-

θεηκέλνπ λα ζπλδηαιέγεη καδί ηνπο, ηελ πιήξε νξγάλσζε ζε κεζφδνπο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε εμνπιηζκφ EDI (electronic data 

interchange) γηα απηφκαηεο παξαγγειίεο θαζψο επίζεο θαη πςεινχ επηπέδνπ αζθάιηζή ηνπ θαηά βιαβψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχ-

ςνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο εμαηηίαο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνκεζεχεη. 

Αλάινγεο είλαη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη πξνκεζεπηέο ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρείσλ κε ην αίηεκα 

ησλ παξαρσξήζεσλ (allowances) πνπ ζπληζηψληαη ζε δσξεάλ παξαρψξεζε θηβσηίνπ θξαζηνχ, αλά αξηζκφ θηβσηίσλ παξαγγειί-

αο. Οη παξαρσξήζεηο απηέο κεηαβηβάδνληαη ζηνπο ππεπζχλνπο αγνξψλ ησλ εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρείσλ νη νπνίνη θαη ηηο επηδηψ-

θνπλ. Οη παξαρσξήζεηο απηέο επίζεο, κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζηε δηαλνκή θαζψο θαη ζηελ πξνβνιή θαη δηαθήκηζε. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα φηη θάζε είδνπο ππνρξέσζε ή πξνυπφζεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν εηζφδνπ ζηελ αγνξά 

θαη θάζε ελέξγεηα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο, εηαηξηθή ή ζεζκηθή (θιαδηθή ζε ζπλεξγαζία κε Πνιηηεία-ΟΠΔ, θ.α.) πξέπεη λα είλαη 

επηβεβαησκέλε θαη δηαζέζηκε ζην αξρηθφ ζηάδην δηαπξαγκάηεπζεο γηα λα κπνξεί λα εθιεθζεί σο απνθαζηζηηθφ κέηξν ζπκβνιήο 

ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ πξντφληνο.  Η βειηίσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο εκθάληζεο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηα ήδε ηεζέληα 

θαη ήδε επηηπρεκέλα πξφηππα ρσξψλ αληαγσληζκνχ πξέπεη λα επηηαρπλζεί. Η αθηέξσζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ, πφξσλ θαη πξν-

ζπαζεηψλ ζηελ επηδίσμε ηεο εκπνξηθήο πξνβνιήο θαη δηάζεζεο, ην κάξθεηηλγθ, πνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ επξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα πξέπεη λα εληζρπζεί, ηηζεκέλσλ θαη νξηζκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ φπσο ι.ρ. ζπκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο, πξφ-

ζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλα έληππα, δηεπθνιχλζεηο θαηαμησκέλσλ εηδηθψλ ηνπ θιάδνπ sommeliers θ.ι.π. Η άκεζε ζπλεξγαζία θαη νπζη-

αζηηθή ζπλδξνκή φισλ ησλ θνξέσλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο δξαζηεξηνπνηνχκελνπο ζηηο Η.Π.Α. εηζαγσγείο-δηαλνκείο, ρσξίο δηάθξη-

ζε θαη κε ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ  ζρεδηαζκφ. Βαζηθή πξνυπφζεζε παξακέλεη ε βειηίσζε θαη δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εμα-

γσγψλ πξνο ηηο ΗΠΑ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ζπλερείο επκελείο θξηηηθέο απφ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο ζηελ 

αγνξά θξαζηνχ. 

«Δίλαη πξαγκαηηθά παξάδνμν πψο ε Διιάδα, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο νηλνπαξαγσγνχο ρψξεο, λα κελ παξάγεη έσο πξφ-

ζθαηα, κεγάια, δηεζλνχο πξνβνιήο θξαζηά…». Μ΄ απηά ηα ιφγηα αξρίδεη ην άξζξν ηνπ Ed McCarthy ζην ακεξηθαληθφ πεξηνδηθφ 

Nations Restaurant News (Μάξηηνο 2005). Καη ζπλερίδεη «…ζηελ παξαδνζηαθή έθεζε ησλ Διιήλσλ γηα ζπνπδέο θαη κάζεζε. Πν-

ιχ κεγάιν πνζνζηφ νηλνιφγσλ θαη παξαγσγψλ ζπνχδαζαλ θαη ζπνπδάδνπλ ζε θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο 

απηά ηνπ Μπνξληφ θαη ηεο Νηηδφλ. Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 13ε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή νίλνπ. Μφιηο πίζσ απφ ηε Χη-

ιή, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί θαηάπιεμε αλ ζθεθηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ρψξα ζην κέγεζνο ηεο πνιηηείαο Σδφξηδηα ησλ 

Η.Π.Α. Όκσο ε Διιάδα έρεη ην πιενλέθηεκα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επλνεί ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα…..παξφιν δε πνπ 

θαιιηεξγνχληαη επξέσο νη δηεζλείο πνηθηιίεο, ν κεγάινο ζεζαπξφο ηεο είλαη νη 300 γεγελείο πνηθηιίεο, αξηζκφ πνπ κφλν ε Ιηαιία 

κπνξεί λα ζπλαγσληζηεί». Όηαλ απηά θαηαγξάθνληαη πιένλ ζηα κεγαιχηεξα έληππα ησλ Η.Π.Α. κε ηνλ πιένλ εληππσζηαθφ ηξφπν, 

είλαη θαλεξφ φηη ηνπιάρηζηνλ ε αγνξά είλαη έηνηκε γηα λα ππνδερζεί ζπγθεθξηκέλα κελχκαηα απφ ηελ Διιάδα ή κάιινλ εμαθνινπ-

ζεί λα απνηειεί έλαλ πξννξηζκφ θαη΄ εμνρήλ ειθπζηηθφ, πνπ αλακέλεη ηνπο ηνικεξνχο, κε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, έιιελεο πα-

ξαγσγνχο λα εθπιήμνπλ επράξηζηα ηελ ακεξηθαληθή αγνξά. 
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