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Διεθνής έκθεση οίνου “London Wine Fair” (Λονδίνο, 7-9/6/2022)
Η 40η διεθνής έκθεση οίνου “London Wine Fair” (LWF) διεξήχθη μεταξύ 7 και 9 Ιουνίου στο εκθεσιακό
κέντρο Olympia του Λονδίνου, για πρώτη φορά με φυσική παρουσία μετά το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία
των διοργανωτών, στην έκθεση συμμετείχαν 275 εκθέτες από 23 χώρες (έναντι 523 εκθετών από 32
χώρες, το 2019). Παρουσιάσθηκαν περισσότερα από 3.000 προϊόντα, κυρίως κρασί όλων των ειδών από
300 ποικιλίες, όπως επίσης αποστάγματα και μπύρα. Τον κυρίως χώρο της έκθεσης καταλάμβαναν
εθνικά περίπτερα και αυτά των μεγάλων εισαγωγέων. Εθνικά περίπτερα είχαν οι Αρμενία, Αυστραλία,
Γαλλία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία (Murcia και Galicia), Ιταλία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Χιλή, Μεγάλη Βρετανία και Ουαλία. Τα μεγαλύτερα από αυτά ήταν
αυτά της Ιταλίας και της Γαλλίας.
Στον εξώστη, στην ενότητα “Wines unearthed” φιλοξενήθηκαν αποκλειστικά μικρότερα ομοιόμορφα
περίπτερα εταιρειών που δεν διαθέτουν εμπορική εκπροσώπηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμμετοχή
στη συγκεκριμένη ενότητα διοργανώνεται από εταιρεία ως συνολική υπηρεσία προς τα οινοποιεία, η
οποία περιλαμβάνει ακόμα σεμινάριο για τη βρετανική αγορά οίνου, τεκμηρίωση σχετικά με τις
διαδικασίες εξαγωγής στο ΗΒ και προβολή σε ειδικό έντυπο που μοιράζεται εντός της LWF. Επίσης στον
εξώστη, στην ενότητα “Esoterica” φιλοξενήθηκαν τοπικοί διανομείς.
Σε ειδική ξεχωριστή αίθουσα (Pillar Hall) διοργανώθηκαν 6 σεμινάρια / γευστικές δοκιμές κρασιού
(masterclasses) με προηγούμενη εγγραφή, για κρασιά από τις Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, Αγγλία και Ουαλία,
Ινδία, Νέα Ζηλανδία και από την εταιρεία Coravin. Masterclasses διοργανώθηκαν ακόμα εντός των
περιπτέρων των μεγάλων εισαγωγέων. Επίσης, σε χώρο εντός της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 6
ανοιχτές, χωρίς προηγούμενη εγγραφή οινογνωσίες (walk-up tastings) για συγκεκριμένους οίνους,
περιοχές ή χώρες, όπως και ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια για επαγγελματίες του κλάδου.

Η Ελλάδα συμμετείχε στη LWF με συλλογικό περίπτερο των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς
Ελλάδας και Κρήτης, και της ΕΔΟΑΟ (Wines of Greece), στο οποίο φιλοξενήθηκαν συνολικά 31
οινοποιεία. Τη διοργάνωση ανέλαβε η εταιρεία προώθησης εξαγωγών Reco Exports με τη χρηματοδοτική
στήριξη και τη συνεργασία των Περιφερειών και της ΕΔΟΑΟ. Επιπλέον, στην ενότητα “Esoterica”, το
Δίκτυο Οινοποιών Νομού Ηρακλείου διέθετε χώρο όπου ενημέρωνε για τους οίνους ΠΓΕ Κρήτη και έδινε
στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα τυφλής δοκιμής.
Διοργανώθηκαν τρεις επιτυχημένες εκδηλώσεις, δύο masterclasses και ένα walk-up tasting, με εισηγητή
τον κ. Demetri Walters, MW, που συγκέντρωσαν εξειδικευμένο κοινό:
−
−

Στις 8/6, masterclass με τίτλο: “Wines of Central Greece. Anything but classic”. Προβλήθηκαν τα
κρασιά 10 οινοποιείων.
Στις 9/6, masterclass με τίτλο: “Wines of Crete. Soul and Personality (PGI Crete)”. Παρουσιάσθηκαν
14 κλειστές ετικέτες οίνων ΠΓΕ Κρήτη.
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−

Στις 9/6, walk-up tasting με θέμα: “Wines of Greece. More myths unraveled”. Προβλήθηκαν τα
κρασιά 10 οινοποιείων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη LWF είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
https://www.londonwinefair.com/ όπου το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν στοιχεία για την
προσέλευση στην έκθεση και οι ημερομηνίες της επόμενης διοργάνωσης.
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