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Mr. KING:
Καληµέρα.
Καταρχήν,
τους
χαιρετισµούς
µου
από
κοινοπολιτεία της Βιρτζίνια και τον κυβερνήτη µας, τον Tim Kaine.

την

Τα συγχαρητήριά µου στο οργανωτικό προσωπικό σας, ιδιαίτερα
στην κυρία Κόλλια και τους συνεργάτες της, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης
τα συγχαρητήριά µου για το όµορφο µέρος όπου διεξάγεται το Συνέδριο
και ειλικρινά για το όραµα που εισαγάγετε σε αυτό το Συνέδριο.
Καταρχήν, να σας πω ότι το πακέτο το οποίο παραλάβατε σήµερα
το πρωί από το προσωπικό µας περιέχει όλες τις διαφάνειες. Εγώ θα
παρουσιάσω µόνο πέντε διαφάνειες και εσείς µπορείτε να δείτε τις
υπόλοιπες µε την ησυχία σας.
Πρώτα λοιπόν λίγες πληροφορίες σχετικά µε τη Βιρτζίνια. Η
Βιρτζίνια το 1975 διέθετε έξι οινοποιεία και τώρα έχουµε περίπου 135.
Είµαστε µικροί σε µέγεθος, ενώ η τουριστική µας βιοµηχανία είναι πολύ
µεγάλη. Θα παρατηρήσετε ότι είµαστε η 9η µεγαλύτερη πολιτεία σε
αριθµό οινοποιείων µε 135 και 6η µεγαλύτερη σε αριθµό καλλιεργήσιµων
στρεµµάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες, µε περίπου 3.000 στρέµµατα.
Διαθέτουµε επίσης τον µεγαλύτερο αριθµό οινοποιείων στις ανατολικές
πλαγιές του όρους Blue Ridge.
Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία ίσως για το σηµερινό Συνέδριο,
είναι ότι η Βιρτζίνια βρίσκεται εντός απόστασης οδήγησης από το 60%
του πληθυσµού των Ηνωµένων Πολιτειών. Είµαστε 10οι στην κατάταξη
δαπανών επισκεπτών, µε 35 εκατοµµύρια πελάτες στην πολιτεία µας που
ξοδεύουν περίπου 17 δις δολάρια τον χρόνο.
Το '79 ο νόµος µας περί αγροτικής οινοποιίας δηµιούργησε στην
πραγµατικότητα τη βιοµηχανία οινοποιίας στη Βιρτζίνια. Έκτοτε, η
κυβέρνηση συµµετέχει ελάχιστα οργανώνοντας το Γραφείο Μάρκετινγκ
για το Κρασί και το δικό µου γραφείο, τον Σύνδεσµο Κρασιού της
Βιρτζίνια, µε σκοπό την ανάπτυξη του τουρισµού στην πολιτεία µας.
Ο Σύνδεσµος Κρασιού της Βιρτζίνια είναι µια θέση που
επανδρώνεται από τον κυβερνήτη, εγώ ο ίδιος προσλήφθηκα από τον
κυβερνήτη
και
λειτουργούµε
βάσει
χρονοδιαγράµµατος
της
κοινοπολιτείας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στη Βιρτζίνια δεν υπάρχουν
άµεσες κρατικές επιχορηγήσεις για την παραγωγή οποιουδήποτε καρπού,

1

ούτε άλλες άµεσες κρατικές επιχορηγήσεις για τη χρηµατοδότηση της
ίδιας της οινοποιίας. Το Γραφείο Μάρκετινγκ Κρασιού το ίδιο έχει ως
σκοπό να κάνει ακριβώς αυτό, να προωθεί δηλαδή τα οινοποιεία µας
στους καταναλωτές προσωπικά.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες και
συγκεκριµένα στη Βιρτζίνια, έχουµε την καλή τύχη να µπορούµε να
καλλιεργούµε οτιδήποτε θέλουµε, οτιδήποτε θα αγοράσει ο καταναλωτής.
Θα δείτε εδώ ότι µια συγκεκριµένη ποικιλία υπερισχύει, θα παρατηρήσετε
µια ντόπια ποικιλία της Βιρτζίνια πιο βόρεια, αλλά µακράν οι
µεγαλύτερες φυτείες είναι chardonnay, merlot, cabernet, sauvignon και
viognier.
Βγαίνω από το θέµα του περιεχόµενου του πακέτου και οι
υπάλληλοί µου στη Βιρτζίνια θα µε σκότωναν εάν δεν σας το πρόσφερα
ολοκληρωµένο, γι' αυτό και έχετε πάρει τις υπόλοιπες διαφάνειες µε το
πακέτο αυτό και µπορείτε να τις δείτε στον ελεύθερο χρόνο σας. Είναι
σηµαντικό όµως για εµένα, µετά τη χθεσινή συµµετοχή µου στο Συνέδριο,
να ξεφύγω από τις έτοιµες σηµειώσεις µου και να αναφερθώ σε αυτό που
εµείς πιστεύουµε ότι είναι η θεωρία των Δρόµων του Κρασιού στην
πολιτεία µας.
Καταρχήν, θεωρούµε ότι ο Δρόµος του Κρασιού σαν έννοια
βρίσκεται σε αντίθεση µε τον εαυτό της. Αποτελεί ένα αίνιγµα. Ο Δρόµος
του Κρασιού εξ ορισµού σηµαίνει ότι συγκεντρώνουµε τα οινοποιεία µας
µαζί για τους σκοπούς του µάρκετινγκ, αλλά βέβαια ο πραγµατικός στόχος
είναι να επιτρέψουµε και να αναγκάσουµε τον καταναλωτή να µπει σε
κάθε ένα από τα οινοποιεία που βρίσκονται στον Δρόµο του Κρασιού, άρα
να διαφοροποιήσουµε τα συγκεκριµένα οινοποιεία από την οµάδα
οινοποιείων. Άρα υπάρχει µια σύγκρουση µεταξύ της ιδέας της
οµαδοποίησης, του να καταφέρουµε να στείλουµε ανθρώπους, και την ιδέα
ότι όταν θα φτάσουν θα πρέπει να βρουν κάτι µοναδικό στο κάθε
συγκεκριµένο οινοποιείο.
Εποµένως η θεωρία µας βασίζεται σε αυτό το αίνιγµα. Στόχος µας
στη Βιρτζίνια, επειδή είµαστε τόσο µικροί – και λέγοντας 'µικροί' εννοώ
ότι στην πολιτεία µας πουλάµε το 4,5% του κρασιού που καταναλώνεται
σε όλη την πολιτεία, µόνο 4,5% και πρέπει να αυξήσουµε αυτό το µερίδιο
της αγοράς. Για να το κάνουµε αυτό, εκµεταλλευτήκαµε την ιδέα του
Δρόµου του Κρασιού και ο ίδιος ο καταναλωτής προωθεί τον
αντικειµενικό σκοπό του να καταφέρουµε ο συγκεκριµένος καταναλωτής
που επισκέπτεται το συγκεκριµένο οινοποιείο να ζήσει µία µοναδική
εµπειρία.
Την πρώτη φορά που ο πελάτης επισκέπτεται το οινοποιείο,
οποιοδήποτε οινοποιείο, διαθέτεις µία µόνο ευκαιρία για να του κάνεις
εντύπωση. Αυτή η µία ευκαιρία είναι ό,τι σηµαντικότερο συµβαίνει κατά
την όλη διαδικασία.
\
Φυσικά και θέλουµε να πουλήσουµε ένα µπουκάλι κρασί, εφόσον
αυτό το µπουκάλι κρασιού έχει το µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους µας.
Στη Βιρτζίνια, κρατάµε το 100% του ποσού κατά την άµεση πώληση στο
οινοποιείο. Αν ένα µπουκάλι φύγει από το οινοποιείο και περάσει στην
αλυσίδα διανοµής, εξαιτίας του νοµικού συστήµατος των Ηνωµένων
Πολιτειών, εµείς ως οινοποιείο κρατάµε µόνο το 15% ή και λιγότερο από
αυτό που ξοδεύει ο καταναλωτής για το µπουκάλι.
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Είναι συνεπώς εξαιρετικά σηµαντικό το κέρδος από την πώληση
αυτού του µπουκαλιού, καθώς και η εντύπωση που κάνουµε µε αυτή την
πώληση, να εξαργυρώνεται από το ίδιο το οινοποιείο. Για καθαρά
οικονοµικούς λόγους.
Η ιδέα όµως του Δρόµου του Κρασιού και η ιδέα του Γραφείου
Μάρκετινγκ του Κρασιού στη Βιρτζίνια, δεν αφορά συγκεκριµένα την
πώληση αυτού του πρώτου µπουκαλιού. Αφορά και το δεύτερο και το
τρίτο και το δέκατο. Αφορά το να έχουµε έναν πελάτη ο οποίος θυµάται
αυτή τη µοναδική εµπειρία για πάντα. Χωρίς αυτό το στοιχείο δεν
µπορούµε να συναγωνιστούµε µε τον ανταγωνισµό, δηλαδή τον υπόλοιπο
κόσµο. Την Ελλάδα, την Καλιφόρνια, την Αυστραλία, τον υπόλοιπο
κόσµο. Σε τιµές, σε ποιότητα και σε συνολική εµπειρία.
Άρα, για να δηµιουργήσουµε την επιθυµία στους πελάτες µας να
επιστρέψουν για δεύτερη φορά, εµείς στη Βιρτζίνια εστιάζουµε σε κάτι
που απέχει αρκετά από την οµαδοποίηση του Δρόµου του Κρασιού, αλλά
αφορά αυτό που συµβαίνει όταν ο καταναλωτής αυτός φτάνει στο
οινοποιείο µας. Γιατί µόνο εκείνη τη στιγµή µπορούµε να δηµιουργήσουµε
κάτι που θα θυµάται και όταν επιστρέψει, που θα τον κάνει να θυµάται το
κρασί που ήπιε στο οινοποιείο µας, στην ύπαιθρο της Βιρτζίνια, όταν θα
κοιτάει ανάµεσα σε χιλιάδες µπουκάλια κρασιού σε κάποιο super market.
Αυτός είναι ο µοναδικός τρόπος που µπορούµε να συναγωνιστούµε.
Δεν διαθέτουµε παραγωγή χαµηλού κόστους. Δεν µπορούµε να
φτιάξουµε κρασί τόσο φθηνά όπως στην Αυστραλία ή την Αργεντινή ή τη
Χιλή ή ακόµα και τη Γαλλία, ακόµα και την Ελλάδα. Πρέπει να τους
δηµιουργήσουµε την επιθυµία να πληρώσουν παραπάνω. Στο δικό µου
οινοποιείο ο µέσος όρος τιµής ενός µπουκαλιού κρασιού είναι 20 δολάρια
το λιγότερο. Κατά µέσο όρο. Όταν λοιπόν µπορώ να βάλω έναν
καταναλωτή στο οινοποιείο µου και µου πληρώνει τον µέσο όρο τιµής, το
κέρδος µου ανά κιβώτιο, ο µικτός τζίρος µου ανά κιβώτιο ξεπερνάει τα
250 δολάρια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό πλεονέκτηµα που
διαθέτουµε µε την άµεση πώληση και συνεπώς προσπαθούµε να
πραγµατοποιήσουµε αυτή την πώληση.
Πώς όµως δηµιουργούµε αυτή τη µοναδική εµπειρία. Πώς
προσπαθούµε να το κάνουµε; Πιστεύουµε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι, τρία
κοµµάτια που δηµιουργούν αυτή την εµπειρία. Το πρώτο είναι φυσικά το
κρασί. Ναι, είναι πολύ σηµαντικό τα κρασιά να είναι καλά, αλλά αυτό που
µάθαµε από τις έρευνές µας είναι ότι πρέπει να µην ξεχνάµε κάποια
πράγµατα για το κρασί. Πρώτα απ' όλα, το 95% των πελατών µας δεν
είναι ειδικοί. Συνεπώς µπορεί να γνωρίζουν τη διαφορά ανάµεσα στο
Μοσχάτο και το Μοσχάτο Αλεξανδρείας, µπορεί όµως και όχι. Πιθανότατα
δεν τη γνωρίζουν. Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι δεν είναι ειδικοί.
Δεύτερον, επειδή ακριβώς δεν είναι ειδικοί, δεν πρόκειται να
θυµούνται το συγκεκριµένο κρασί που δοκίµασαν στο συγκεκριµένο
οινοποιείο. Πιθανότατα δεν θα το θυµούνται ούτε µέχρι το τέλος της
µέρας αν επισκεφτούν δύο ή τρία διαφορετικά οινοποιεία. Άρα κάτι άλλο
πρέπει να ξεπεράσει το κρασί και να δηµιουργήσει αυτή τη µοναδική
εµπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσει.
Τρίτον, ο καταναλωτής κρασιού έχει τα δικά του γούστα. Μπορεί
να µην του αρέσει το µοσχάτο και να του αρέσει µόνο το chardonnay. Στο
δικό µου οινοποιείο, εάν δεν τους αρέσει το viognier µου, έχω το µεγάλο
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πλεονέκτηµα ότι παρασκευάζω cabernet και ένα merlot και ένα bordeaux
και ένα γλυκό κρασί. Είναι τεράστιο πλεονέκτηµα για εµάς να
προσφέρουµε ποικιλία εντός ενός οινοποιείου, ώστε να δηµιουργήσουµε
κάτι το οποίο ο καταναλωτής θα πάρει µαζί του. Αυτό βέβαια σε
περίπτωση που δεν του αρέσει αυτό που φτιάχνουµε.
Είναι σηµαντικό λοιπόν να θυµόµαστε ότι τουλάχιστον βάσει της
έρευνάς µας, οι καταναλωτές µας που τις περισσότερες φορές δεν είναι
ειδικοί, συχνά δεν µπορούν να θυµηθούν τη διαφορά στο κρασί και ακόµα
και αν τη θυµούνται χρειάζονται λίγη ποικιλία, ώστε να πάρουν κάτι µαζί
τους, ώστε να δηµιουργήσουµε αυτή τη µοναδική εµπειρία.
Δεύτερον, η δεύτερη βασική ιδέα πίσω από τη δηµιουργία µιας
µοναδικής εµπειρίας είναι ο χώρος. Ο φυσικός χώρος. Κάθε χώρος φυσικά
είναι µοναδικός και εξ ορισµού αυτό είναι καλό. Η έρευνά µας έδειξε ότι
οι καταναλωτές εισπράττουν από τον φυσικό χώρο το σηµαντικότερο
στοιχείο που παίρνουν µαζί τους µετά την επίσκεψη σε ένα οινοποιείο.
Θυµούνται το µέρος πιο πολύ από το κρασί.
Ως αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος, έχουµε δώσει τροµερή
έµφαση στην εµφάνιση του τοπίου, την εµφάνιση του περιβάλλοντος. Από
τα σκαλιά εισόδου που ανεβαίνει ο καταναλωτής για να µπει στο
αγρόκτηµα ή το οινοποιείο σας, αρχίζει να σχηµατίζεται η συνέχεια. Εάν
είναι τακτοποιηµένα, εάν είναι καθαρά, εάν οι άνθρωποι είναι ευγενικοί,
θα τα θυµούνται όλα αυτά όπως µας δείχνει η έρευνα, καλύτερα από ό,τι
θα θυµούνται τη γεύση του κρασιού.
Έχουµε εποµένως το κρασί και την ιδέα του να θυµόµαστε τι
µπορεί και τι δεν µπορεί ο καταναλωτής να πάρει µαζί του από την
εµπειρία του αυτή. Έχουµε τον χώρο. Είναι όµορφο το σκηνικό; Είναι τα
κτίρια
καλά
διατηρηµένα; Είναι καθαρά; Είναι τακτοποιηµένα;
Διαθέτουµε κάποιο πλεονέκτηµα που θα θυµούνται; Μήπως είχαν πάει σε
κάποιο γάµο; Μήπως πήγαν σε κηδεία; Είχαν πάει σε κάποια περίσταση
που θα τους βοηθήσει να θυµούνται το φυσικό περιβάλλον; Αυτό είναι
ένα πολύ σηµαντικό σηµείο της θεωρίας µας του να κρατάµε τους
καταναλωτές µας και να τους προσφέρουµε µια µοναδική εµπειρία.
Το τρίτο βασικό στοιχείο στο οποίο επικεντρωνόµαστε στη
Βιρτζίνια είναι οι άνθρωποί µας. Λίγα χρόνια πριν, ένα µεγάλο
ειδησεογραφικό περιοδικό των Ηνωµένων Πολιτειών διεξήγαγε µία έρευνα
ανάµεσα στους αναγνώστες του κατά την οποία έκαναν µία ερώτηση. "Εάν
µπορούσατε να αλλάξετε τη ζωή σας και το επάγγελµά σας, αφήσετε τη
δουλειά σας και ξεκινήσετε από την αρχή, τι θα κάνατε;" Η πιο δηµοφιλής
απάντηση ήταν "Θα γινόµουν rock star". Αυτό είναι εύκολα κατανοητό,
ποιός δεν θα ήθελε να είναι ο Mick Jagger;
Η δεύτερη απάντηση, περιέργως, ήταν "Θα είχα το δικό µου
οινοποιείο". Γιατί να πει κάποιος κάτι τέτοιο; Στο επάγγελµά µας
δουλεύουµε 7 µέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα, τόσο στο αµπέλι
όσο και στο οινοποιείο, προσπαθώντας να το κάνουµε λειτουργικό και
αποδοτικό. Κι όµως, ένα κορυφαίο ειδησεογραφικό περιοδικό, µας λέει
ότι η πλειοψηφία των αναγνωστών του ήθελε να κάνει αυτό που κάνουµε
εµείς. Γιατί συµβαίνει αυτό;
Ο λόγος που συµβαίνει αυτό, είναι επειδή – στις Ηνωµένες
Πολιτείες τουλάχιστον – οι καταναλωτές µας αγοράζουν κρασί επειδή
πιστεύουν στο όνειρο. Πιστεύουν στο όνειρο ότι µπορείς να ζεις σε µια
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χώρα όπου είσαι παθιασµένος µε τη δουλειά σου, µπορείς να αγαπάς κάτι
τόσο που να ξοδεύεις 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 24 ώρες την ηµέρα
ασχολούµενος µε αυτό. Και φυσικά, αυτό συνεπάγεται ότι διατίθεσαι να
πληρώσεις 20 δολάρια το µπουκάλι.
Αυτό λοιπόν που προσφέρουµε στους καταναλωτές µας όταν
έρχονται στην τοποθεσία µας και δοκιµάζουν το κρασί µας, είναι ότι τους
δίνουµε ένα επιπλέον κοµµάτι πληροφορίας το οποίο θέλουν. Θέλουν να
καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι κάνουν αυτό που κάνουν. Η πιο συχνή
ερώτηση στο οινοποιείο µου και φαντάζοµαι και στα περισσότερα
οινοποιεία της Βιρτζίνια, είναι "Πώς µπήκατε σε αυτό το επάγγελµα;"
Η νούµερο ένα ερώτηση, επαναλαµβάνω, την οποία ακούω στο
οινοποιείο µου, είναι "Γιατί ασχοληθήκατε µε αυτή τη δουλειά;" Οι
άνθρωποι λοιπόν θέλουν να ακούσουν την ιστορία, θέλουν να ακούσουν
την ιστορία του γιατί κάνουµε αυτό που κάνουµε. Γιατί ο αγρότης, ο
ιδιοκτήτης οινοποιείου κάνει αυτό που κάνει. Ίσως οι καταναλωτές µας να
είναι διαφορετικοί από τους δικούς σας, αλλά στοιχηµατίζω πως όχι.
Υποψιάζοµαι ότι ο λόγος που µας ενδιαφέρει να πληρώσουµε την αξία
ενός κρασιού, να τραβήξουµε έναν αληθινό φελλό από ένα αληθινό
µπουκάλι κρασιού, είναι η ιδέα που κρύβεται σε όλο αυτό.
Συνοψίζοντας λοιπόν, έχουµε βασίσει την προσέγγισή µας στους
Δρόµους του Κρασιού στην ιδέα ότι πρέπει να εστιάσουµε στον
µικρόκοσµο. Στο τι συµβαίνει όταν ο καταναλωτής επισκέπτεται το
οινοποιείο µας. Του προσφέρουµε το κατάλληλο κρασί; Ποιοτικό κρασί;
Του προσφέρουµε έναν κατάλληλο χώρο για να απολαύσει αυτό το κρασί;
Του προσφέρουµε τέλος τους ανθρώπους και την ιστορία που θα τον κάνει
να θυµάται, όταν βρίσκεται σε ένα super market κοιτάζοντας ανάµεσα σε
χιλιάδες µπουκάλια, αυτή την εµπειρία, αυτή τη µοναδική εµπειρία που θα
τον κάνει να διαλέξει το δικό µας µπουκάλι;
Μετά συνεπώς εισάγουµε ξανά όλη αυτή την εµπειρία µέσα σε αυτή
την ιδέα. Ότι είναι µοναδική και άρα αυτό είναι το µπουκάλι που θα
αγοράσω. Από εκεί ξεκινούν και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ για τον
χρόνο σας και καλή τύχη.
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