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«Ελληνική συμμετοχή στην 39
η
 Διεθνή Έκθεση Οίνου στο Λονδίνο 

(London Wine Fair, 20-22/5/2019)» 

 

Η 39η London Wine Fair  διεξήχθη την περίοδο 20-22/5/2019 στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Olympia του Λονδίνου και προσέλκυσε συνολικά 523 εκθέτες και 1.184 παραγωγούς, 

αποτελώντας τη σημαντικότερη επαγγελματική έκθεση για το κρασί στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Υπολογίζεται ότι την επισκέφτηκαν πάνω από 17.000 wine trade visitors, ενώ περίπου 14.000 

κρασιά προβλήθηκαν από 32 διαφορετικές χώρες. 

 

Η ελληνική συμμετοχή 

 

Επισκεφθήκαμε τους χώρους της Έκθεσης τόσο την πρώτη ημέρα, όσο και την τρίτη 

και τελευταία ημέρα, ώστε να συζητήσουμε με τους Έλληνες εκθέτες τόσο τις προσδοκίες 

τους στην αρχή της  Έκθεσης, όσο και τις εντυπώσεις που αποκόμισαν στο τέλος αυτής.  

 

Μετά από πολλά χρόνια, η Ελλάδα συμμετείχε στη φετινή Έκθεση με εθνικό 

περίπτερο τοποθετημένο σε περίοπτη θέση στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου. Η ελληνική 

συμμετοχή ήταν πολυάριθμη, χάρις στην χρηματοδοτική υποστήριξη του Enterprise Greece 

και της ΕΔΟΑΟ, αλλά και τη συμμετοχή πολλών οινοποιείων μέσω των οικείων 

Περιφερειών, οι οποίες, επίσης, συνεισέφεραν χρηματοδοτικούς πόρους.  

 

Συνολικά, στο εθνικό περίπτερο συμμετείχαν 33 ελληνικά οινοποιεία και 

αποσταγματοποιεία, ενώ σε ξεχωριστό χώρο της έκθεσης - που είναι αφιερωμένος στους 

τοπικούς διανομείς (Esoterica) - συμμετείχαν 3 εισαγωγείς/διανομείς ελληνικών οίνων και 

3 βρετανικές εταιρείες που διανέμουν μεταξύ άλλων ελληνικό κρασί. Τα στοιχεία των 

ελληνικού ενδιαφέροντος συμμετεχόντων επισυνάπτονται.  

 

Εκδηλώσεις για το ελληνικό κρασί κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 

 

Πέραν του εθνικού περιπτέρου, διοργανώθηκε σεμινάριο (Master Class) για τις 

αυτόχθονες ποικιλίες ελληνικού οίνου, το οποίο παρουσίασε ο Master of Wine (MW) κ. 

Γιάννης Καρακάσης
1
 σε συνεργασία με τον Έλληνα sommelier στο Λονδίνο κ. Λευτέρη 

                                                 
1
  Ο Γιάννης Καρακάσης ΜW έγινε Master of Wine το 2015. Είναι Σύμβουλος Οίνου σε διάφορες εταιρείες ενώ το 2017 

δημοσίευσε το πρώτο ηλεκτρονικό του βιβλίο για το ελληνικό κρασί με τίτλο ''The Vineyards and Wines of Greece'' 
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Κανδύλη
2
. To Master Class απευθυνόταν σε εξειδικευμένο ακροατήριο (Εισαγωγείς, 

Διανομείς, Sommeliers, Wine Writers/Bloggers) και συγκέντρωσε υψηλότατο ενδιαφέρον, 

καθώς, με εξαίρεση την Ιταλία, είχε τις περισσότερες εγγραφές για συμμετοχή.  

 

Επίσης, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα οινογνωσίας διοργανώθηκε walk-up 

tasting με τον κ. Καρακάση με κοινό αγοραστές και δημοσιογράφους, ενώ εντός του 

ελληνικού περιπτέρου υπήρχε Free Tasting Area υπό την επίβλεψη του κ. Γρηγόρη 

Μιχαήλου, Dip WSET.
3
 

 

Συνεντεύξεις τύπου 

 

Για την επικοινωνία της εκδήλωσης προς τα MME το Γραφείο μας συνεργάστηκε με 

το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Πρεσβείας Λονδίνου. Στο πλαίσιο αυτό ο 

υπογράφων, ο εκπρόσωπος του Enterprise Greece, κ. Αντ. Γραβάνης, ο MW Γιάννης 

Καρακάσης, και ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Έκθεσης σε Ελλάδα και Κύπρο, κ. Αντ. 

Σιούλης παραχώρησαν συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.  

 

Σχόλια και προτάσεις 

 

Από την περιήγησή μας στην Έκθεση και τις συζητήσεις μας με τους Έλληνες εκθέτες 

και τους διανομείς ελληνικών οίνων στο ΗΒ συγκρατούμε τα ακόλουθα: 

 

1. Στο σύνολό τους οι Έλληνες εκθέτες συμφώνησαν ότι η προσέλευση ήταν ικανοποιητική, 

ιδίως κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα της Έκθεσης. Για πολλούς εξ αυτών, η 

συγκεκριμένη Έκθεση αποτέλεσε την πρώτη τους δραστηριοποίηση στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Εκθέτες με μεγαλύτερη εμπειρία επισήμαναν τη μειωμένη συμμετοχή εκθετών 

τόσο από πλευράς τοπικών εισαγωγέων και διανομέων όσο και από πλευράς εθνικών 

περιπτέρων, αποδίδοντας το γεγονός στην αυτοσυγκράτηση της αγοράς λόγω Brexit, 

αλλά και στη διοργάνωση αρκετών προωθητικών εκδηλώσεων για το κρασί (π.χ. wine 

tastings) σε άλλες βρετανικές πόλεις εκτός Λονδίνου. 

 

2. Έλληνες εκθέτες, με μεγαλύτερη εμπειρία και συμμετοχή στη συγκεκριμένη Έκθεση, μας 

ανέφεραν ότι παρατήρησαν εντεινόμενο ενδιαφέρον για το ελληνικό κρασί και αυξημένη 

προσέλευση στο ελληνικό περίπτερο από στοχευμένο αγοραστικό κοινό. 

 

3. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τα πλεονεκτήματα μιας κοινής, εθνικής 

συμμετοχής. Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδιαίτερα θετικό γεγονός η προσπάθεια οργάνωσης 

της συμμετοχής των οινοποιείων υπό κοινή σκέπη μέσω του συντονισμού τοπικών 

                                                 
2  Ο Terry Kandylis είναι Head Sommelier για το διάσημο club67 Pall Mall. Κατέχει το WSET Diploma με επαγγελματική 

εμπειρία στο The Fat Duck και το Ledbury. Το 2016 κέρδισε τον τίτλο του Sommelier της Χρονιάς του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Είναι επίσης υποψήφιος για τον τίτλο Master Sommelier. 
3  Ο Γρηγόρης Μιχαήλος είναι κάτοχος του WSET Diploma.  
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φορέων (Περιφέρειες, Επιμελητήρια), κλαδικών φορέων (ΕΔΟΑΟ) και του εθνικού 

φορέα για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό (Enterprise Greece).  

 

Από την πλευρά μας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όπως προκύπτει από πρόσφατη 

τομεακή έρευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Λονδίνου, ο ανταγωνισμός στη βρετανική αγορά 

οίνου είναι ιδιαίτερα έντονος και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο λόγω της Εξόδου του ΗΒ 

από την ΕΕ. Για τη διατήρηση του μεριδίου που κατέχουν τα ελληνικά κρασιά και για την 

περαιτέρω ανάπτυξή του θα απαιτηθεί ένα πολυετές, συνεκτικό και στοχευμένο σχέδιο 

προώθησης του ελληνικού οίνου στη βρετανική αγορά που θα περιλαμβάνει: 

 τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών marketing,  

 την πραγματοποίηση γευσιγνωσιών σε τακτά χρονικά διαστήματα,  

 τη χρηματοδότηση επισκέψεων αγοραστών και influencers σε ελληνικά οινοποιεία 

στην Ελλάδα, 

 τη δημοσίευση ειδικών αφιερωμάτων σε κλαδικά περιοδικά για το κρασί, 

 τη διοργάνωση σεμιναρίων (Master Class) για τις ελληνικές ποικιλίες οίνου και  

 την προγραμματισμένη διασύνδεση του ελληνικού οίνου με το ευρύτερο τουριστικό, 

γαστρονομικό και πολιτιστικό προϊόν που προσφέρει η Ελλάδα.  

Προς την κατεύθυνση αυτή η οργανωμένη συμμετοχή σε εκθέσεις, όπως η London 

Wine Fair, μπορεί, αναμφισβήτητα, να συμβάλλει θετικά.  

 

 

 

London Wine Fair 2019 

Ελληνικές Συμμετοχές 
  

Ελληνικό Περίπτερο 

 1. A. BOSINAKI & CO 

2. A.E. Tzivani Bio wines 

3. A.O,.A. CHATZIVARITIS S.A. 

4. AFOI TROUPI O.E. 

5. ATHANASIOS N ZAHARIAS & CO 

6. Avantis Estate Winery 

7. DIAMANTAKIS WINERY 
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8. DOMAINE COSTA LAZARIDI S.A. 

9. DOMAINE HATZIMICHALIS S.A. 

10. DOMAINE NERANTZI 

11. DOUGOS TH. - DOUGOU L.O.E. 

12. DOULOUFAKIS NIKOS 

13. DRAX INDUSTRIES S.A. 

14. Giannikos Winery 

15. GLINAVOS 

16. KATOGI AVEROFF S.A. 

17. KATSAROS NIKOLAOS & L.P. 

18. KTIMA TOPLOU SA 

19. KTIMA TSELEPOS 

20. KTIMA VOURVOUKELI S.A. 

21. MASTORGIANNIS DIMITRIOS 

22. MINOS-MILIARAKIS WINERY 

23. Mitravelas Estate 

24. N. PETRAKOPOULOS LTD 

25. OENOPS WINES PC 

26. Pirgakis Estate 

27. RAPTIS CHRISTOS 

28. ROUSSASWINE 

29. STRATARIDAKIS BROSS 

30. TERRA OLYMPUS PC 

31. TIBLALEXIS ESTATE 

32. Tsantali Winery 
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33. ZOINOS WINERY 

 Esoterica 

 1. Eclectic Wines 

2. Maltby&Greek 

3. Southern Wine Roads 

4. Whirly Wine 

5. Wine Rascals 

6. WoodWinters 

 


