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Απολογισμός επίσκεψης στελεχών LCBO στην Ελλάδα (9-18/9) 

Το Μονοπώλιο Οινοπνευματωδών της Επαρχίας Οντάριο (LCBO - Liquor Control Board of 
Ontario) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ελλάδα κατά την περίοδο 9-18 Σεπτεμβρίου. Η 
επίσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Γραφείου μας και για την οργάνωση και χρηματοδότηση 
συνεργάσθηκαν η Enterprise Greece και η ΕΔΟΑΟ μέσω της εξασφάλισης οικονομικής 
συμμετοχής από τα οινοποιεία που συμμετείχαν. Το σκέλος της οργάνωσης του 
προγράμματος, των γευσιγνωσιών και των επισκέψεων σε οινοποιεία υλοποίησε ο κ. 
Γρηγόρης Μιχαήλος. 

Ο Καναδάς, με ύψος ελληνικών εξαγωγών 8,5 εκ.€ το 2021 και αύξηση κατά 3% έναντι του 
2020, αποτελεί την 3 κυριώτερη αγορά ελληνικών οίνων μετά από την Γερμανία και τις ΗΠΑ. 
Ωστόσο, οι εξαγωγές προς την Επαρχία Οντάριο (Τορόντο) αντιστοιχούν στο 28% των 
εξαγωγών μας προς το Κεμπέκ (Μόντρεαλ), ενώ όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι θα έπρεπε 
να είναι τουλάχιστον εξ ίσου υψηλές, γεγονός που δηλώνει δυνατότητα σοβαρής αύξησης των 
εξαγωγών μας προς το Οντάριο. 

Στόχοι επίσκεψης 

• Εξοικοίωση των στελεχών του LCBO με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού αμπελώνα και 
των ελληνικών οίνων 

• Γνωριμία με τους οινοποιούς 

• Αύξηση εξαγωγών στο Οντάριο, μέσω της τοποθέτησης περισσότερων και καλύτερων 
ελληνικών οίνων στο LCBO και της προώθησής τους μέσω των προγραμμάτων του 

• Παρότρυνση στα ελληνικά οινοποιεία που δεν έχουν αντιπρόσωπο/agent στο Οντάριο ή 
τον Καναδά, να αποκτήσουν 

Μέλη αποστολής LCBO 

• George Soleas, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, κυπριακής καταγωγής. 

• Abhay Garg, Αντιπρόεδρος, Merchandising 

• Stacee Roth, Senior Director, European Wines & Destination Collection 

• Courtney Dawson, Senior Category Manager, Destination Collection 

Προφίλ LCBO 

• Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς οινοπνευματωδών προϊόντων 
παγκοσμίως. Διακινεί οινοπνευματώδη προϊόντα όλων των ειδών μέσα από 669 
ιδιόκτητα καταστήματα, 369 LCBO Convenience Outlets, 439 ιδιωτικά καταστήματα 
καταλόγους, ηλεκτρονικό εμπόριο και ειδικές υπηρεσίες παραγγελιών. Διαθέτει 31.000 
SKU’s 
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• Οι πωλήσεις οινοπνευματωδών στο Οντάριο ξεπερνούν τα 9,2 δισ. CAD (6,9 δισ. €) εκ 
των οποίων το 70% πραγματοποιούνται μέσω του LCBO, ενώ όλα διακινούνται και 
εισάγονται μέσω αυτού. 

• Το LCBO αγοράζει το ίδιο απ’ ευθείας από παραγωγούς εκτός Καναδά αλλά στην 
διακίνηση των προϊόντων μπορεί να εμπλέκονται και οι εισαγωγείς που αποκαλούνται 
agents. 

Περίγραμμα επίσκεψης 

• Το LCBO πρότεινε τις περιοχές που ήθελε να επισκεφθεί και βάσει αυτού καταρτίσθηκε 
το πρόγραμμα. Πρότεινε κύριες οινοπαραγωγές περιοχές της χώρας μας: Νεμέα, 
Μαντινεία, Τρίπολη, Νάουσα, Νυμφαίο, Αμύνταιο, Σαντορίνη. Σε γευσιγνωσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη έγινε γευστική δοκιμή οίνων από 
άλλες περιοχές.  

• Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9 γευσιγνωσίες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη και 
επισκέψεις σε 10 οινοποιεία. Συμμετείχαν συνολικά 76 οινοποιεία με πάνω από 310 
ετικέττες. 

• Κάθε οινοποιείο είχε 20’ στην διάθεσή του για παρουσίαση και γευστική δοκιμή έως 
τεσσάρων ετικεττών του σε κλειστή αίθουσα, με τον κατάλληλο επαγγελματικό 
εξοπλισμό. Τα προς δοκιμή είχαν αποσταλεί εκ των προτέρων από τα οινοποιεία στον 
χώρο της εκδήλωσης. 

 

Αποτελέσματα επίσκεψης 

• Τα στελέχη του LCBO διαμόρφωσαν νέα άποψη για το ελληνικό κρασί. Ξεπεράσθηκε η 
αντίληψή τους ότι η Ελλάδα παράγει κρασί κυρίως χύμα χαμηλής ποιότητας, καθώς 
γνώρισαν οίνους υψηλής ποιότητας διαφόρων κατηγοριών 

• Το κύριο συμπέρασμα ήταν ότι οι ελληνικοί οίνοι συνιστούν value for money, καθώς η 
αξία τους είναι χαμηλότερη των οίνων αντίστοιχης ποιότητας ή χαρακτηριστικών, όπως 
οι ιταλικοί ή οι γαλλικοί 

• Γνώρισαν τις διάφορες περιοχές οινοπαραγωγής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε περιοχής 

• Ήρθαν σε επαφή με τους οινοποιούς και επίσης γνώρισαν την επομένη γενιά οινοποιών 
που αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ελληνική παραγωγή 

• Σημαντικός αριθμός νέων ετικεττών αναμένεται να τοποθετηθεί στο LCBO, μέσα από τα 
διάφορα κανάλια που διαθέτει, ενώ ελληνικά οινοποιεία που δεν διαθέτουν agent στον 
Καναδά αναμένεται να ξεκινήσουν επαφές για να αποκτήσουν. 

• Οι εκπρόσωποι του LCBO δήλωσαν ότι ήταν από τις καλύτερες και πιο επαγγελματικά 
οργανωμένες επισκέψεις που έχουν πραγματοποιήσει σε άλλη χώρα, παρά το πολύ 
απαιτητικό αρκετά κουραστικό πρόγραμμα. 

Εν κατακλείδι, η επίσκεψη θεωρείται ότι στέφθηκε από επιτυχία, η οποία, όμως, πρέπει να 
επαληθευθεί από την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οίνου προς το Οντάριο κατά το 
επόμενο έτος και εν συνεχεία.  

Εκτιμούμε ότι, ιδίως εν συγκρίσει προς τις δράσεις που υλοποιούνται με κοινοτική 
χρηματοδότηση, αυτή ήταν μία δράση «χαμηλού» αναλογικά κόστους αλλά με πολύ 
πιο άμεσα αποτελέσματα. 

 

Συντάκτης: Διονύσης Πρωτοπαπάς, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


