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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός δράσεων προγράμματος προβολής οίνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
 

Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα ξεκίνησε το τριετές Πρόγραμμα Προβολής Οίνων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αγορά της Νοτίου Κορέας, παρά την συνεχιζόμενη 

επιδημιολογική κατάσταση, η οποία δεν επέτρεψε την φυσική μετάβαση στην Σεούλ τόσο 

εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας, όσο και 

Ελλήνων Σομελιέ και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων οινοποιείων. 

Ωστόσο, η στενή, συνεχής και αρμονική συνεργασία του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ με την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ανάδοχο εταιρεία WIN DEVELOPMENT CONSULTANTS 

κρίνουμε ότι κατέστησε δυνατή την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων υπό 

τις ιδιαίτερα ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν. Το Γραφείο μας συμμετέχει ενεργά σε 

όλα τα στάδια του προγράμματος, παρακολουθεί και εγγυάται την άριστη και 

αποτελεσματικότερη δυνατή υλοποίησή του. 

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν, στις 11 Ιουνίου και 9 Ιουλίου τ.ε., δύο ενημερωτικά 

σεμινάρια, με εκλεκτούς προσκεκλημένους, κυρίως από τον χώρο των HORECA και των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (21 συμμετέχοντες σε έκαστο). Κατόπιν οδηγιών του Dip. 

WSET κ. Γρηγόρη Μιχαήλου, η επιτόπια συνεργάτιδα WSET Diploma & Greek Wine 

Ambassador κα BANG Moonsong, Διευθύντρια της Ακαδημίας Οίνου Wine Vision, 

πραγματοποίησε την παρουσίαση της αμπελοοινικής ιστορίας και χαρακτήρα της 

περιοχής, ενώ συντόνισε την τυφλή γευσιγνωσία 12 επιλεγμένων οίνων από τους νομούς 

Αχαΐας και Ηλείας, από τους οποίους οι συμμετέχοντες αποκόμισαν τις καλύτερες 

εντυπώσεις. Τα εν λόγω σεμινάρια προλόγισε ο υπογράφων. Ελπίζουμε η –επί του 

παρόντος επιβαρυμένη- επιδημιολογική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Σεούλ να 

επιτρέψει την διεξαγωγή και του τρίτου προγραμματισμένου σεμιναρίου στις 6 Αυγούστου. 

Παράλληλα, στις 7 τρέχοντος μηνός, έλαβε χώρα η κεντρική ολοήμερη εκδήλωση 

παρουσίασης οίνων και γευσιγνωσίας (Masterclass and Walkaround Tasting). Παρά την 
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δυσμενή επιδημιολογική συγκυρία, καθώς την προηγούμενη μόλις ημέρα η Νότια Κορέα 

σημείωσε τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων εντός του τρέχοντος 

ημερολογιακού έτους, πραγματοποιήθηκαν, για λόγους κοινωνικής απόστασης, τρία 

δίωρα τυφλής γευσιγνωσίας 77 ετικετών από 20 οινοποιεία, στα οποία συμμετείχαν 133 

προσκεκλημένοι, προερχόμενοι πρωτίστως από τον χώρο του εμπορίου (εισαγωγείς, 

αντιπρόσωποι, χονδρέμποροι, μεγάλοι πελάτες). Καθώς οι κανόνες της Ε.Ε. για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών επιβάλλουν τυφλή δοκιμή, με καλυμμένες τις 

ετικέτες, το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ ανέλαβε να καταγράψει τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των 

συμμετεχόντων. Τα στοιχεία αυτά τελούν ακόμη υπό επεξεργασία και θα προωθηθούν, με 

νεότερο έγγραφό μας, στις συμμετέχουσες ελληνικές οινοποιητικές επιχειρήσεις, μέσω της 

αναδόχου εταιρείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ώστε να δοθεί η απαραίτητη 

συνέχεια και να διερευνηθεί η δυνατότητα σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών. 

Περαιτέρω, την ίδια ημέρα έλαβε χώρα και υβριδικό Wine Masterclass, κατά το οποίο, 

ο Master of Wine κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης παρουσίασε, μέσω βιντεοκλήσης, 12 

επιλεγμένους οίνους της περιοχής από ισάριθμα οινοποιεία σε 43 επαγγελματίες 

προσκεκλημένους, με την αρωγή και διερμηνεία της WSET Diploma & Greek Wine 

Ambassador κας. Sangmi KIM. Την εν λόγω παρουσίαση προλόγισε επίσης ο 

υπογράφων. 

Επαναλαμβάνουμε ότι, παρά την δύσκολη συγκυρία, όλες οι ανωτέρω εκδηλώσεις 

κρίνονται ως ιδιαίτερα επιτυχημένες, καθώς προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον και 

προσέλκυσαν σημαντικό αριθμό επαγγελματιών επισκεπτών. Επαφίεται στους οινοποιούς 

της περιοχής να δώσουν την ανάλογη συνέχεια, ερχόμενοι απευθείας σε επαφή με τους 

Κορεάτες εμπόρους, προκειμένου να δημιουργηθεί μια “γέφυρα” έως το επόμενο 

ημερολογιακό έτος, κατά το οποίο προσδοκούμε ότι η επιδημιολογική κατάσταση θα 

επιτρέψει την φυσική παρουσία Ελλήνων επισκεπτών στη Νότια Κορέα, προκειμένου να 

ισχυροποιηθεί και να αξιοποιηθεί το ενδιαφέρον που έχει προκληθεί με τελικό φυσικά στόχο 

την επίτευξη απτών εμπορικών αποτελεσμάτων. 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 


