
Μöhlstr. 22, D - 81675 München -  Τηλ : 0049 89 9988 6713 - Φαξ:0049 89  99886721 
E-mail : ecocom-munich@mfa.gr 

1 

 
Πραγματοποίηση δράσης προώθησης ελληνικών οίνων στο Μόναχο 

 
 

Την 12η Φεβρουαρίου τ.ε. η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) 

διοργάνωσε στο Μόναχο στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου «ENOS - Ενημέρωση στα Κράτη» με χώρες- 

στόχους Ελλάδα και Γερμανία ενημερωτική εκδήλωση για τον ελληνικό οίνο στην εδώ αγορά. Στην ανωτέρω 

δράση συμμετείχε μεγάλος αριθμός ειδικών, γευσιγνωστών, επαγγελματιών του οινικού κλάδου και της 

εστίασης, εισαγωγέων τροφίμων και ποτών, δημοσιογράφων και διαμορφωτών κοινής γνώμης ενώ 

αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κολωνία (9.2 τε) και το Βερολίνο (15.2 τε). 

Η δράση περιελάμβανε γεύμα και δείπνο με παράλληλη εκδήλωση οινογνωσίας από την Γερμανίδα 

ειδικό κα R. Echenspreger, στα οποία παρακάθησαν 70 περίπου άτομα, εξειδικευμένο μάθημα για τον οίνο 

που απευθυνόταν σε επαγγελματίες και διαμορφωτές κοινής γνώμης με συμμετοχή 50 περίπου 

ενδιαφερομένων και γευστική δοκιμή walk-around tasting, στην οποία έλαβαν μέρος συνολικά πάνω από 

250 ενδιαφερόμενοι για το ελληνικό κρασί και επαγγελματίες του χώρου. Σε όλους τους χώρους της 

εκδήλωσης ήταν διαθέσιμα για τους επισκέπτες φυλλάδια / λοιπό ενημερωτικό υλικό ενώ αναρτήθηκαν 

σχετικές ενημερωτικές αφίσες στη γερμανική γλώσσα. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από πλευράς ΕΔΟΑΟ (δικαιούχος του έργου) η Διευθύντρια κα Μ. 

Τριανταφύλλου και η κα Κ. Ευκαρπίδου καθώς και ο Δ/ντης της AMUSE EVENT (ανάδοχος του έργου) κ. 

Βασίλης Μεντζελόπουλος και στελέχη της ενώ οι δημοσιογράφοι κ.κ. Νίκος Ιωαννίδης (από την ΕΡΤ και το 

περιοδικό Grape) και Άγγελος Βάσσος (Citymag) ανέλαβαν την κάλυψη της εκδήλωσης. 

H πραγματοποίηση της γευσιγνωσίας κρίνεται ως επιτυχημένη διότι πέραν του στόχου για 

ενημέρωση του Γερμανικού κοινού ως προς το ελληνικό οίνο, αναμένεται να έχει θετική απήχηση και στην 

προώθηση των εξαγωγών ελληνικών κρασιών και εκτός των πολυάριθμων ελληνικών εστιατορίων, τα οποία 

καλύπτουν το 85% περίπου των πωλήσεων ελληνικών κρασιών στη Γερμανία ενώ η επανάληψη ανάλογων 

δράσεων προβολής και ενημέρωσης σε συνδυασμό με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες θα συμβάλει 

καταλυτικά στην προοπτική να αποκτήσουν πρόσβαση τα ποιοτικά ελληνικά κρασιά σε νέα σημεία πώλησης 

και κανάλια διανομής στη γερμανική αγορά. Προς την κατεύθυνση αυτή το Γραφείο μας πρότεινε στην 

ΕΔΟΑΟ την εξέταση δυνατότητας υλοποίησης εντός του 2024 εκδήλωσης προβολής / προώθησης για τον 

ελληνικό οίνο είτε στο πλαίσιο ενός από τα πολυάριθμα φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στο Μόναχο είτε 

αυτόνομα σε κατάλληλο χώρο εκδηλώσεων. 


