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a. ξακα θαη απνζηνιή

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Σν ξακα γηα ην ειιεληθό θξαζί
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Απνζηνιή θαη ζθνπνί γηα ην ειιεληθό θξαζί
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Ο αληαγσληζηήο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηελ εγρώξηα αγνξά

Ελληνική 
αγορά

Δπώλπκν 
Διιεληθό 

Κξαζί

Ανώνυμο,             
μη τυποποιημζνο 

κραςί

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Ζ πνξεία - ζηόρνο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Οη άκεζνη αληαγσληζηέο ηεο ειιεληθήο νηληθήο πξνζθνξάο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο

- ινη όζνη κε θύξην όπιν ηε δηαθνξνπνίεζε πξνζπαζνύλ λα πάξνπλ 

κεξίδην από ηνπο εδξαησκέλνπο κεγάινπο παίθηεο:

Αυστρία

Ν. Ζηλανδία

Γερμανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Ιταλία

Ισπανία

Ελλάδα

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί

Γπλαηόηεηεο 

- Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ γηα εθκεηάιιεπζε επθαηξηώλ

Δπθαηξίεο Δηαθνξνπνίεζε

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί:

1. Απζεληηθόηεηα

- Κξαζηά κνλαδηθά ζηνλ θόζκν

Ιδιαίτερα terroir Ποιοτικά αξιόλογες γηγενείς 

ποικιλίες

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί:

2. Καηλνηνκία

- Νέα νηληθά πξντόληα πνπ απαληνύλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζύγρξνλσλ 

θαηαλαισηώλ γηα:

- Βηώζηκεο, νξγαληθέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο

- Premiumisation θαη πνιπηέιεηα

- πκβαηόηεηα κε πγεηλό ηξόπν δσήο 

- Δπθνιία ζηε ρξήζε ζην πιαίζην ελόο δξαζηήξηνπ lifestyle 

Celebrity Wines ηνπ Wine-of-the-month club 

ηεο Ν. Αθξηθήο, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε 

θνξπθαίνπο νηλνπαξαγσγνύο ηεο ρώξαο 

δεκηνύξγεζε κηα ζπιινγή exclusive 

θξαζηώλ κε ηελ ππνγξαθή δηαζεκνηήησλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε ηνπ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Πεδία Γηαθνξνπνίεζεο γηα ην ειιεληθό θξαζί:

3. Οηλνηνπξηζκόο

- Οινθιεξσκέλεο, πςειήο πνηόηεηαο νηληθέο εκπεηξίεο ζηηο θύξηεο 

νηλνπαξαγσγηθέο θαη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Κξίζηκνη παξάγνληεο 

επηηπρίαοb.
_______________________________________________________________
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 4 Μζριμνα Κλάδου

Κυβέρνηση

Κράτος

Κλαδικές οργανώσεις

Οινοπαραγωγοί & Αμπελουργοί

Πάροχοι και συντελεστές οινικής εκπαίδευσης, έρευνας & ανάπτυξης, 

μάρκετινγκ, design & άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Ευθυγράμμιση και εξασφάλιση συντεταγμένης λειτουργίας

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 5 

Γεκηνπξγία θαη άκεζε εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ απνηύπσζεο παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ

θαη πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο ηειηθνύ πξντόληνο 

(κεηξών, έιεγρνη, ηρλειαζηκόηεηα, κόληηνξ παξαγσγήο 

θαη πσιήζεσλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό θηι), 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο

Μζριμνα Κλάδου

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 6 Μζριμνα Κλάδου

Δμέιημε θαη νινθιήξσζε θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ, 

λόκσλ θαη θαλόλσλ απηνδέζκεπζεο 

πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο πγηνύο αληαγσληζκνύ 

(λόζεπζε, «ειιελνπνίεζε» θαη «ζπάζηκν» ηηκώλ, ρξήζε ζηαθπιηώλ

από ακπεινηεκάρηα εθηόο ηνπ ηνκέα νίλνπ, 

δηάζεζε αθαηάιιεινπ πξντόληνο ζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή αγνξά)

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 10 Μζριμνα Κλάδου

Εμπέδωση κουλτούρας 

καινοτομίας και συνεχούς 

εξέλιξης, 

και επένδυση 

σε εξειδικευμένο 

στελεχιακό δυναμικό

Καινοτομία και 

ανταγωνιστικότητα 

κυρίως με βάση τις 

γηγενείς ποικιλίες

Συνεχής επιστημονική 

καθοδήγηση 

αμπελουργών και 

οινοποιών

νλοκληρωτική αναβάθμιση, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

κυρίως με βάση τις γηγενείς ποικιλίες

με ςτόχο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



17

Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 11 Μζριμνα Κλάδου

Γεκηνπξγία πιαηζίνπ πξνδηαγξαθώλ θαη εθαξκνγή πξαθηηθώλ 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζσξάθηζε ηνπ ακπειώλα, 

θαη γηα βηώζηκε, νξγαληθή θαη ππεύζπλε 

ακπεινθαιιηέξγεηα θαη νηλνπνίεζε

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 19 Μζριμνα Κλάδου

Απηνδέζκεπζε ηθαλνύ αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ 

γηα ζπλεξγαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Κξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο Νν 20 Μζριμνα Κλάδου

Δμαζθάιηζε επάξθεηαο θεθαιαίσλ γηα επελδύζεηο 

ζε πεξηνρέο πνπ αθνξνύλ 

ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ηξαηεγηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ζρεδίνπ marketing:

Δγρώξηα αγνξά
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ηξαηεγηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ζρεδίνπ marketing:

Γηεζλείο αγνξέο
______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ηξαηεγηθή branding ηνπ 

ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέοc.
_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



23

ηξαηεγηθή “αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο” ηεο εζληθήο νηληθήο

νληόηεηαο

- «Ζ πξνδηαγξαθή ηεο ζέζεο πνπ ζέινπκε λα πάξεη ε ειιεληθή 

πξνέιεπζε ζην κπαιό ησλ θαηαλαισηώλ δηεζλώο»

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά αλά θάζε πινπνίεζεο
______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



25

Rarest 
Assyrtiko

Έλα πνιύηηκν θξαζί πνπ ζε 
πξνζθαιεί λα αλαθαιύςεηο ηε 

κνλαδηθή θιεξνλνκία ηνπ 
επηβιεηηθνύ terroir πνπ ην γέλλεζε

Exotic Moscho 
(Moschofilero)

Έλα θηλεηζάην θξαζί πνπ ζε 
πιεκκπξίδεη θξεζθάδα θαη 

αξώκαηα θαη ζε «ηαμηδεύεη» ζε 
γεπζηηθνύο πξννξηζκνύο

Captivating 
Nemea

Έλα γνεηεπηηθό θξαζί πνπ ζνπ 
επηηξέπεη λα αθεζείο θαη λα 

απνιαύζεηο επράξηζηεο ζηηγκέο 
αλζξώπηλεο επαθήο

Intriguing Xino 
(Xinomavro)

Έλα ηδηόκνξθν θξαζί πνπ 
μεδηπιώλεη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ 

ζε όζνπο κε πάζνο εμεξεπλνύλ 
πξσηόγλσξεο γεπζηηθέο δηαδξνκέο

New Wines of Greece

New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α΄ θάζε 

πινπνίεζεο   - Σνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



26

New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α΄ θάζε 

πινπνίεζεο

Επηδόξπηνη νίλνη – Dessert Wines

(ηα ΟΠΔ γιπθά θξαζηά)

•άκνο

•Vinsanto

•Μαπξνδάθλε Παηξώλ

•Μαπξνδάθλε Κεθαιιελίαο

•Μνζράηνο Λήκλνπ

•Μνζράηνο Παηξώλ 

•Μνζράηνο Ρίνπ Παηξώλ

•Μνζράηνο Ρόδνπ

•Μνζράηνο Κεθαιιελίαο

•εηεία

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α΄ θάζε 

πινπνίεζεο

Κξαζηά από γεγελείο πνηθηιίεο θαη πξνειεύζεηο 

– Αλεξρόκελεο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο

Κνξπθαίαο πνηόηεηαο εηηθέηεο από γεγελείο πνηθηιίεο

ηελ ππν-νληόηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα Ρνδέ θαη ηα Αθξώδε

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α΄ θάζε 

πινπνίεζεο

Δηαθεθξηκέλα  θξαζηά -Award Winners

εηηθέηεο, αλεμάξηεηα πνηθηιηαθήο ζύλζεζεο, 

πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθέο 

ζε θνξπθαίεο αμηνινγήζεηο δηεζλώο 

όπσο ην Wine Advovate – Wine Spectator – Decanter – Meininger θ.α.

ή έρνπλ ιάβεη δηάθξηζε δηεζλνύο εκβέιεηαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηελ Α΄ θάζε 

πινπνίεζεο

Κξαζηά ελαιιαθηηθώλ πξαθηηθώλ

Organic Wines - θξαζηά βηνινγηθώλ / βηνδπλακηθώλ πξαθηηθώλ 

Παξαδνζηαθά ειιεληθά θξαζηά

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηηο θάζεηο Β΄& Γ΄

Νέεο ηνπν-πνηθηιίεο πξεζβεπηέο

ηόρνο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ Φάζεσλ, είλαη 

ε επηθνηλσληαθή εθπξνζώπεζε όισλ

ησλ ζύγρξνλσλ ειιεληθώλ νηληθώλ νληνηήησλ 

ζηελ εζληθή νηληθή αξρηηεθηνληθή

Ειιεληθέο εθθξάζεηο δηεζλώλ πνηθηιηώλ

Κνξπθαίαο πνηόηεηαο εηηθέηεο 

νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ εμαηξεηηθέο εθθξάζεηο

ειιεληθώλ terroir κέζα από δηεζλείο πνηθηιίεο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο πνπ πξνβάιινληαη επηθνηλσληαθά ζηηο θάζεηο Β΄& Γ΄

Καζεκεξηλά θξαζηά

Απιά, επράξηζηα θξαζηά θαζεκεξηλήο απόιαπζεο 

κε ηθαλνύο όγθνπο παξαγσγήο, 

ηα νπνία πξνζθέξνπλ επθνιία επηινγήο

θαη πνιύ θαιή ζρέζε πνηόηεηαο-ηηκήο 

ύγρξνλε ξεηζίλα

Ζ ζύγρξνλε πνηνηηθή έθθξαζε ηεο ξεηζίλαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Ξερσξηζηή ππν-νληόηεηα απνηειεί

ν νηλνηνπξηζκόο

New Wines of Greece – Δζληθή Οηληθή Αξρηηεθηνληθή

Τπό-νληόηεηεο 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Κξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο

Οη νηληθέο ππό-νληόηεηεο ζα εθπξνζσπνύληαη 

από ηα αληίζηνηρα θξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο

Κξηηήξην επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θξαζηώλ (εηηθεηώλ) πξεζβεπηώλ 

ζα είλαη ε πνηόηεηα, ε νπνία ζα αμηνινγείηαη 

κέζσ ηεο εζληθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο

Όια ηα θξαζηά έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη εληάζζνληαη ζηελ εζληθή αξρηηεθηνληθή, 

αλεμάξηεηα κε ην εάλ αλήθνπλ ζηηο νηληθέο 

ππννληόηεηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη 

επηθνηλσληαθά ζηελ εθάζηνηε θάζε πινπνίεζεο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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d. Δπηρεηξεζηαθό ζρέδην 

εθαξκνγήο

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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3 νκάδεο ζηξαηεγηθώλ marketing

ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο marketing

5 ζηξαηεγηθέο βάζεο (Α1 – Α5) 

3 ζηξαηεγηθέο 

γηα εγρώξηα αγνξά (Β1-Β3)

3 ζηξαηεγηθέο

γηα δηεζλείο αγνξέο (Γ1-Γ3)

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δθαξκνγή νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο εζληθήο 

νηληθήο νληόηεηαο (integrated national wine brand 

management)
A1

ΓΟΜΔ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΔΛΔΥΩΖ

Αποτελεςματική υλοποίηςη                  
του ςτρατηγικοφ ςχεδίου

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Ίδξπζε νξγάλνπ δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο 

νληόηεηαο
A1.1

- Σν ξγαλν Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Οηληθήο Οληόηεηαο 

ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί.

- Δθπξνζσπεί ηε ζύγρξνλε πνηνηηθή ειιεληθή πξνζθνξά ζηελ 

εγρώξηα θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο

- ηόρν έρεη ηελ εδξαίσζε ηεο λέαο Δηθόλαο αμίαο ηνπ 

ειιεληθνύ θξαζηνύ βάζεη ζπγθξνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο

- πκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη ηνπ θιάδνπ (ΔΓΟΑΟ, ΚΔΟΟΔ, 

ΔΟ), ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη ηνπ ΟΠΔ θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο
A1.1 

ζπλ.

ηελ επζύλε ηνπ Οξγάλνπ δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο

πεξηιακβάλνληαη:

- Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδίνπ

- Ζ παξαθνινύζεζε θαη πξνώζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ θξίζηκσλ 

παξαγόλησλ επηηπρίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γεκηνπξγία θνξπθαίαο πνηόηεηαο on-brand 

πεξηερνκέλνπ θαη πιηθνύ κάξθεηηλγθA2

θνθ. ...

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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ηαρπνιόγεζε ππάξρνληνο θαη αλάπηπμε λένπ 

νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ πεξηερνκέλνπ
A2.1

- Έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί πεξηερόκελν πνπ εθθξάδεη ηε βαζηθή 

ππόζρεζε θαη ηα ζηνηρεία Δηθόλαο ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ, 

όπσο θαζνξίδνληαη από ηελ ζηξαηεγηθή branding-positioning

- Πεξηιακβάλεη βίληεν, θσηνγξαθίεο, θείκελα, ράξηε, πνιπκεζηθό 

πεξηερόκελν θνθ.

ζηηγκηόηππα από ην βίληεν 

ησλ New Wines of Greece

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ

http://www.youtube.com/watch?v=ZSVA1dhiQbQ

http://www.youtube.com/watch?v=ZSVA1dhiQbQ
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Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο 

(content library)
A2.2

- Οξγάλσζε θαη ηαμηλόκεζε ηνπ πιηθνύ ζε κηα δηαρεηξίζηκε ειεθηξνληθή 

βηβιηνζήθε

- Δμαζθάιηζε ζπλνρήο ζηελ επηθνηλσλία, κε ζπλέπεηα πξνο ηελ εζληθή 

ζηξαηεγηθή branding-positioning, αζρέησο θνξέα πινπνίεζήο ηεο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Αλάπηπμε πςειήο πνηόηεηαο on-brand πιηθνύ 

κάξθεηηλγθ (marketing collateral)
A2.3

- Δύξνο πιηθνύ κάξθεηηλγθ, κε ζπλέπεηα πξνο ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή 

branding-positioning, πνπ ζα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλά

- Έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί αξθεηά θαη ζα γίλνπλ θαη άιια, όπσο:

- Δθδόζεηο γηα ηα New Wines of Greece

- Υάξηεο θαη POS πιηθό

- Βίληεν, multimedia, podcasts

- Δλεκεξσηηθό – εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα media θαη trade

T-shirts

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Μέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δηαδηθηύνπA3
______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γεκηνπξγία πόξηαι γηα ηελ εγρώξηα θαη ηηο 

δηεζλείο αγνξέο
Α3.1

www.newwinesofgreece.com

- Σν πόξηαι ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ είλαη πιένλ γεγνλόο

- Δπίζεκε εθπξνζώπεζε ηεο ειιεληθήο νηληθήο νληόηεηαο ζην δηαδίθηπν

- Δλεκεξσηηθό, εθπαηδεπηηθό, πνιπκεζηθό, δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν

- Γξάζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη θαζηέξσζεο ηνπ πόξηαι ζην δηαδίθηπν

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ

http://www.newwinesofgreece.com/


46

Portal

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Portal - ειίδα νηλνπνηείνπ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Portal - ειίδα νηλνπνηείνπ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Portal  - ράξηεο νηλνπνηείνπ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Portal  - επηζθέςηκα νηλνπνηεία

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Σα θξαζηά (εηηθέηεο) πξεζβεπηέο θάζε νηλνπνηείνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην 

portal σο εθπξόζσπνη ηεο θάζε ππν-νληόηεηαο. 

Παξάιιεια ηα θξαζηά πξεζβεπηέο ζα είλαη εθείλα πνπ ζα εθπξνζσπνύλ ηα 

ειιεληθά θξαζηά ζηηο γεπζηηθέο δνθηκέο, ζε δείπλα θαη ζηα wine bars ησλ 

δηεζλώλ εθδειώζεσλ, όπσο νη εθζέζεηο.

Portal  - εηηθέηεο πξεζβεπηέο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Explore Visit

Portal  - ηπραία εκθάληζε νηλνπνηείσλ
______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Portal  - εηδήζεηο, εθδειώζεηο
______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γεκηνπξγία "αλεμάξηεησλ" (unendorsed) 

ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ ζηηο ρώξεο-αγνξέο 

πξνηεξαηόηεηαο - πξνζερώο

Α3.2

- Μόληκν θαη ζηαζεξό θαλάιη δηαλνκήο γηα ηε ζύγρξνλε ειιεληθή 

πνηνηηθή πξνζθνξά

- Δπάξθεηα ζε θξαζηά ηεο εζληθήο νηληθήο αξρηηεθηνληθήο 

- Λύζε ζην πξόβιεκα δηαλνκήο κηθξώλ παξαγσγώλ

Chilean Wine Club

www.chileanwineclub.co.uk

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δπέλδπζε ζηελ Aληαγσληζηηθόηεηα ηνπ πξντόληνοA4

Απζεληηθόηεηα Καηλνηνκία

Κξίζηκνη 
παξάγνληεο 

επηηπρίαο

Δλεκέξσζε 
θιάδνπ

Κίλεηξα

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γξάζεηο δεκηνπξγίαο θαη ελίζρπζεο ζεκειησδώλ 

άκπειν-νηληθώλ ππνδνκώλ
Α4.1

- ηόρνο ε ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκώλ πνηόηεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ ηόπν-πνηθηιηώλ πξεζβεπηώλ:

- εμπγίαλζε ακπειώλσλ θαη θισληθή επηινγή γηα ηηο πνηθηιίεο πξεζβεπηέο

- δεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ θπησξίσλ γηα γεγελείο πνηθηιίεο

- πξνζδηνξηζκόο δηαθξηηώλ επηκέξνπο terroir εληόο δσλώλ

- επέλδπζε ζε πεηξακαηηθέο νηλνπνηήζεηο

- εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο πνηόηεηαο θαη ηρλειαζηκόηεηαο

- δεκηνπξγία ζήκαλζεο δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ νηλνπνίεζεο εληόο δσλώλ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



58

Οξηδόληηεο επαγγεικαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο ηόπν-

πνηθηιηώλ
Α4.2

- Γηνξγάλσζε εηήζησλ γεπζηηθώλ δνθηκώλ θαη ρεκηθώλ αλαιύζεσλ ησλ 

θξαζηώλ ηεο λέαο εζνδείαο

- ηόρνο ε απνηύπσζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ησλ 

θξαζηώλ θάζε νλνκαζίαο πξνέιεπζεο αλά εζνδεία (vintage rating)

Austrian Wine

Αμηνιόγεζε εζνδεηώλ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Τπνζηήξημε δεκηνπξγίαο θξαζηώλ κε βηώζηκεο, 

νξγαληθέο θαη ππεύζπλεο πξαθηηθέο
Α4.3

- Απαληώληαο ζηελ παγθόζκηα ηάζε γηα «εζηθή» θαηαλάισζε

- Γεκηνπξγία θαηλνηόκσλ πξντόλησλ ηδηαίηεξα ζηηο θαηεγνξίεο

- Κξαζηά βηνινγηθήο γεσξγίαο

- Κξαζηά κε κεδεληθέο εθπνκπέο ξύπσλ CO2 θαη θξαζηά δηθαίνπ εκπνξίνπ

ήκα πηζηνπνίεζεο 

Sustainable Winegrowing ηνπ

California Wine Institute

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γεκηνπξγία premium/exclusive θξαζηώλ Α4.4

- Premium/exclusive θξαζηά: εηδηθήο εζνδείαο, πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ, 

en primeur, θξαζηά κε ηελ ππνγξαθή VIPs ή/θαη flying winemakers

εηξά θξαζηώλ Flying Winemaker από ηνλ 

Cameron Hughes. Σα θξαζηά έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε ζπλεξγαζία κε 

επηιεγκέλνπο νηλνπνηνύο ρξεζηκνπνηώληαο 

ηηο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο 

πνηθηιίεο θάζε πεξηνρήο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Βξαβεύζεηο θαηλνηόκσλ νηληθώλ πξντόλησλΑ4.5

- Θεζκνζέηεζε βξάβεπζεο νηληθήο θαηλνηνκίαο:

- ππνζηήξημε πξντνληηθήο θαηλνηνκίαο ζε όινπο ηνπο άμνλεο

- ελζσκάησζε ησλ βξαβείσλ ζηνλ εζληθό νηληθό δηαγσληζκό

- Σα βξαβεπκέλα θξαζηά ζα εληάζζνληαη απηόκαηα ζηα θξαζηά 

πξεζβεπηέο New Wines of Greece - Selection

Innovation in Wine Awards, 

ζεζκόο ηεο Νέαο Εειαλδίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δπηθνηλσλία θαη ζπλνρή κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ 

θιάδνπ (internal marketing) A5
______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Πξόζβαζε ζε έξεπλεο αγνξάο θαη κειέηεο 

θαηαλαισηή
Α5.1

- Διεύζεξε πξόζβαζε ησλ κειώλ ηνπ θιάδνπ ζε έξεπλεο θαη κειέηεο 

πνπ αθνξνύλ ηηο αγνξέο ζηόρνπο

- Έξεπλεο πνπ πξνηείλνληαη από ην ηξαηεγηθό:

- Usage & Attitudes ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ην θξαζί

- πγθξηηηθή πνηνηηθή έξεπλα vs. Αληαγσληζκνύ ζηηο 3 ρώξεο-αγνξέο 

αλαθνξάο

- Δηήζηεο έξεπλεο brand tracking ζηηο ρώξεο-αγνξέο αλαθνξάο  

Έγηλαλ έξεπλεο θαηαλαισηώλ θαη εκπνξίνπ ζε ΗΠΑ θαη Καλαδά

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύΑ5.2

- Γηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ θιάδνπ ζρεηηθά κε 

- παξαγσγηθή/νηθνλνκηθή απόδνζε θαη εκπνξηθή πξόνδν 

- πξόνδν ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο

- παξαθνινύζεζε αληαγσληζκνύ θ.α.

- Γηάρπζε πιεξνθνξίαο κέζσ:

- εηήζησλ θαη interim αλαθνξώλ 

- ελεκεξσηηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα ζέκαηα λνκνζεζίαο, εμαγσγώλ θ.α.

- extranet site θαη ρξήζε ζύγρξνλσλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ

Δίζνδνο ζην extranet site ησλ 

θξαζηώλ ηεο Υηιήο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ νηληθνύ θιάδνπ
Α5.3

- πλέξγεηεο κε ηνλ θιάδν εθπαίδεπζεο γηα αλαβάζκηζε ηερλνγλσζίαο:

- πξνγξάκκαηα γηα ηηο αλάγθεο θάζε εηδηθόηεηαο, πιήξσο επζπγξακκηζκέλα 

θαη πηζηνπνηεκέλα

- εμεηδηθεπκέλα πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα

- Σαμίδηα εμνηθείσζεο ζην εμσηεξηθό - δηακόξθσζε επαγγεικαηηθήο 

παηδείαο θαη ζπλείδεζεο

Μεηαπηπρηαθό Wine MBA

από ην παλεπηζηήκην ηνπ Bordeaux

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Αλαβάζκηζε νηληθώλ δηαγσληζκώλΑ5.4

- ηόρνο ε πξνβνιή ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο νηληθήο πξνζθνξάο ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

- Αλαβάζκηζε ηνπ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Θεζζαινλίθεο

- αλαθήξπμε ηνπ σο επίζεκνπ δηαγσληζκνύ γηα ην ειιεληθό θξαζί

- επηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ

- νξγάλσζε παξάιιεισλ εθδειώζεσλ όιε ηε ρξνληά

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Πάηαμε αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαη θαθώλ 

πξαθηηθώλB1

Τγηήο αληαγσληζκόο

Δπαηζζεηνπνίεζε 

Κξίζηκσλ θνηλώλ

Πξνώζεζε 

ξπζκηζηηθώλ & 

λνκνζεηηθώλ

πξσηνβνπιηώλ

Δμαζθάιηζε 

δέζκεπζεο θιάδνπ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Ζζηθή θαη λνκηθή «απνθαζήισζε» ηνπ αλώλπκνπ, κε 

ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ

Απνθαηάζηαζε νξζώλ νηληθώλ αληηιήςεσλ
B2

Μεηαζηξνθή νηληθήο θνπιηνύξαο

Αδπλακία αμηνιόγεζεο, 

αδηάθνξε θαηαλάισζε
Γλώζε, επηινγή, απόιαπζε

Καλόλεο, έιεγρνη, 

απηνδέζκεπζε
Δθπαίδεπζε θαηαλαισηώλ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δπηθαηξνπνίεζε λνκνζεηηθνύ 

θαη ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ

Β1,2

.1

Αλαθνξηθά κε:

- Πεξηνξηζκό θαθώλ πξαθηηθώλ: λόζεπζε, «ειιελνπνίεζε», δηάζεζε 

αθαηάιιεισλ πξντόλησλ, «ζπάζηκν» ηηκώλ

- Πεξηνξηζκό εκπνξίαο αλώλπκνπ, κε ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Απηνδέζκεπζε ηνπ θιάδνπ γηα αληηκεηώπηζε θαθώλ 

πξαθηηθώλ θαη πηνζέηεζε ζπλππνγξαθήο 

Β1,2

.2

- Τπνγξαθή δηαθήξπμεο απηνδέζκεπζεο γηα εθαξκνγή ζεκηηώλ 

πξαθηηθώλ 

- Έληαμε ππνγξαθήο «Δπώλπκν ειιεληθό θξαζί» ζηελ ππνγξαθή ησλ 

ζπιινγηθώλ θιαδηθώλ νξγάλσλ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Έιεγρνο θαη κέηξα αληηκεηώπηζεο θαθώλ πξαθηηθώλ 

θαη ζε ηνπηθό επίπεδν

Β1,2

.3

- Σαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θιαδηθώλ 

δηεπαγγεικαηηθώλ κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη stakeholders

- Θέζπηζε δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ γηα ηελ εμάιεηςε 

- παξάηππσλ θαη παξάλνκσλ πξαθηηθώλ

- δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλώλπκνπ, κε ηππνπνηεκέλνπ θξαζηνύ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Δπηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηνπο θηλδύλνπο ηεο 

θαηαλάισζεο κε ηππνπνηεκέλνπ, αλώλπκνπ θξαζηνύ
Β2.4

- Έξεπλα ηεθκεξίσζεο ησλ θηλδύλσλ ηεο θαηαλάισζεο κε 

ηππνπνηεκέλσλ, αλώλπκσλ πξντόλησλ ζηελ πγεία

- πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά/εξεπλεηηθά ηδξύκαηα

- Δπηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ζηα θξίζηκα επαγγεικαηηθά θνηλά θαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο

ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο R&D ησλ 

θξαζηώλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Δκπέδσζε νξζήο νηληθήο θνπιηνύξαο ζηνπο 

Έιιελεο θαηαλαισηέο θαη ηελ νκνγέλεηα
Β2.5

- Κακπάληα γηα ην Δπώλπκν ειιεληθό θξαζί ζηελ Διιάδα

- Κακπάληα ππέξ ηεο νξζήο νηληθήο θνπιηνύξαο θαη θαηά ηεο «ρύκα» 

ππνθνπιηνύξαο 

- Δθπαίδεπζε θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ –

απνθαηάζηαζε ζηξεβιώλ αληηιήςεσλ                                      

ζρεηηθά κε ην θξαζί – εζηίαζε ζηελ πνηόηεηα                                  θαη 

ζηελ θαηαλάισζε επώλπκσλ  πξντόλησλ

- δηαθεκηζηηθή θακπάληα, επηθνηλσλία ζε POS,                              

πιηθό ζην εζληθό νηληθό πόξηαι, viral θακπάληεο                                        

ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη blogs θ.α.

- Απνθαηάζηαζε νξζώλ αληηιήςεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζύγρξνλε 

ειιεληθή νηληθή πξνζθνξά ζηνπο νκνγελείο

- πιηθό ζε εθπνκπέο πνπ δηνρεηεύνληαη δνξπθνξηθά, ζε ηζηνζειίδεο 

θαη πόξηαι ελεκέξσζεο ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο θ.α.

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Αλαβάζκηζε ειιεληθήο νηληθήο εκπεηξίαοB3

Κξαζί-ηξόθηκν Κξαζί-πνιηηηζηηθό αγαζό

Πνηόηεηα θαη value-for-money, on- θαη off- trade

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Δδξαίσζε αληίιεςεο ηεο νηληθήο εκπεηξίαο σο 

πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ
Β3.2

- Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηθηώλ πνπ εκπιέθνληαη άκεζα 

ζηελ δηαζθέδαζε, ζηε θηινμελία θαη ζηνλ ηνπξηζκό, αλαθνξηθά κε ηελ 

ππεξαμία ηεο νηληθήο εκπεηξίαο σο πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ 

- δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ (παξνπζηάζεηο, έληππα θνθ.) 

- ππνζηήξημε ηεο πξσηνβνπιίαο από opinion leading πξνζσπηθόηεηεο 

- Ζ θα Μάγηα Σζόθιε, μερσξηζηή πξνζσπηθόηεηα, δεηλή ηαμηδεύηξηα θαη 

βνπιεπηήο, απνηειεί ήδε πξέζβεηξα ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ

______________________________________________________________
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Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ (brand alliances) 

κε θιάδνπο θηινμελίαο, εζηίαζεο, κεηαθνξώλ
Β3.1

- πκκαρία κε θιάδνπο πνπ απνηεινύλ ηνπο θύξηνπο δηακνξθσηέο ηεο 

ειιεληθήο νηληθήο εκπεηξίαο πξνο ηνπο Έιιελεο αιιά θαη ηνπο μέλνπο 

επηζθέπηεο-θαηαλαισηέο

- Τπνγξαθή κλεκνλίσλ ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ 

αλαβάζκηζεο ηεο νηληθήο εκπεηξίαο θαη πξνώζεζεο ηνπ επώλπκνπ 

ειιεληθνύ θξαζηνύ

 Σν Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί ζπκκεηείρε ζηελ έθζεζε XENIA 2010

______________________________________________________________
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Β3.1

ζπλ.

Αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ (brand alliances) 

κε θιάδνπο θηινμελίαο, εζηίαζεο, κεηαθνξώλ

ηξνγγπιό ηξαπέδη γηα ηνλ ηνπξηζκό θαη ην επώλπκν ειιεληθό θξαζί

Πέκπηε 3 Φεβξνπαξίνπ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ IMIC 2011

πληόληζε ε πξέζβεηξα ηνπ επώλπκνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ θα Μάγηα Σζόθιε θαη έιαβαλ 

κέξνο εθπξόζσπνη ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη ηνπ ακπειννηληθνύ ηνκέα, κε ζθνπό λα έξζνπλ ζε 

επαθή νη δύν απηνί “θόζκνη”, λα εληνπηζηνύλ νη δπλαηόηεηεο ζπλεξγηώλ γηα ην θνηλό ηνπο 

όθεινο θαη λα ηεζνύλ νη βαζηθέο αξρέο ελόο κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο.

Σζόθιε: 

“ε κία πεξίνδν όπνπ ε ρώξα έρεη πεξηζζόηεξν από πνηέ αλάγθε από θηλεηνπνίεζε 

όισλ ησλ πγηώλ ηεο δπλάκεσλ, νη ζπλέξγεηεο κεηαμύ δπλακηθώλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο όπσο είλαη ν ηνπξηζηηθόο θαη ν ακπειννηληθόο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε. Δίκαη πεπεηζκέλε όηη ην Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί 

απνηειεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ηνπξηζκό καο θαη όηη ν ηνπξηζκόο κπνξεί λα 

βνεζήζεη ην Δπώλπκν Διιεληθό Κξαζί λα απνθηήζεη ζηαζεξά θαλάιηα δηαλνκήο θαη 

δηεζλή θήκε. Διπίδσ κέζα από ηελ ζπδήηεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί λα ηεζνύλ νη 

βάζεηο γηα κία επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία”.
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_______________________________________________________________
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Δμνξζνινγηζκόο ηηκνινγηαθήο ηνπνζέηεζεοΒ3.3

- Δπαλαμηνιόγεζε ηηκώλ πώιεζεο ησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ ζην on-trade

- ηειηθή ηηκή θηάιεο: + 50%-100% ζε ζρέζε κε ηε κέζε ιηαληθή ηηκή off-trade

- Γξάζεηο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο value-for-money νηληθήο εκπεηξίαο:

- on-line παξαηεξεηήξην ηηκώλ: νη θαηαλαισηέο αμηνινγνύλ ηελ νηληθή 

εκπεηξία ησλ εζηηαηνξίσλ 

- ηξνθνδόηεζε ζρεηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο

- επαθέο κε media ώζηε ην θξηηήξην value-for-money λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

αμηνινγήζεηο εζηηαηνξίσλ

- βξαβεύζεηο ησλ εζηηαηνξίσλ κε θνξπθαία value-for-money νηληθή εκπεηξία
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Δθπαίδεπζε θιάδνπ εζηίαζεο θαη θηινμελίαοΒ3.4

- Δθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ ησλ θιάδσλ εζηίαζεο θαη θηινμελίαο, 

εηδηθόηεξα ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ κηα 

άξηηα νηληθή εκπεηξία, εθπξνζσπώληαο επάμηα ηε ζύγρξνλε ειιεληθή 

νηληθή πξνζθνξά
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ύζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγία δηθηύνπ 

πνηνηηθήο on-trade νηληθήο εκπεηξίαο
Β3.5

- Γεκηνπξγία δηθηύνπ εζηηαηνξίσλ/wine bars «πξεζβεπηώλ», πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα ζύγρξνλε, ειιεληθή νηληθή εκπεηξία πςεινύ 

επηπέδνπ 

- Οη πηζηνπνηεκέλνη ρώξνη 

- θέξνπλ εηδηθό ζήκα

- πξνβάιινληαη κέζσ ελεξγεηώλ εζληθνύ

νηληθνύ marketing

- ιακβάλνπλ δσξεάλ εθπαηδεπηηθέο & ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο

______________________________________________________________
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πλέξγεηεο πξνώζεζεο κε ηα θνξπθαία εζηηαηόξηα 

θαη μελνδνρεία δηεζλνύο πειαηείαο
Β3.6

- ηόρνο: ε γλσξηκία ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ αλώηεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο 

κε ην ζύγρξνλν ειιεληθό θξαζί

- Γεκηνπξγία table d’hote wine lists θαη δηάθνξσλ ζεκαηηθώλ κελνύ

- Δλεκεξσηηθό πιηθό ζηνπο θαηαιόγνπο θξαζηώλ

- Γεκηνπξγία εκπεηξηθώλ ρώξσλ γηα ηα Κξαζηά ηεο Διιάδαο ζηα μελνδνρεία

- Πξνβνιή ησλ μελνδνρείσλ/εζηηαηνξίσλ κέζα από δξάζεηο ηνπ εζληθνύ 

νηληθνύ κάξθεηηλγθ
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Παξνπζία ζηηο δηεζλείο πηήζεηοΒ3.7

- Παξνπζία ειιεληθώλ θξαζηώλ ζε 

- on-board ιίζηεο δηεζλώλ πηήζεσλ ειιεληθώλ αεξνπνξηθώλ εηαηξηώλ

- ιίζηεο wine bars ζε ρώξνπο δηεζλώλ αλαρσξήζεσλ ειιεληθώλ 

αεξνδξνκίσλ

- Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζηα duty free θαηαζηήκαηα ησλ ειιεληθώλ 

δηεζλώλ αεξνιηκέλσλ

Πξνσζεηηθή ελέξγεηα ησλ 

ειιεληθώλ θξαζηώλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Aegean. 

Δπηινγή θνξπθαίσλ θξαζηώλ 

γηα πξνζθνξά ζηελ business 

class από ηνλ Κ. Λαδαξάθε MW
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Γεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ corners/shops-in-shopΒ3.8

- Γεκηνπξγία δηθηύνπ εμεηδηθεπκέλσλ concept stores ειιεληθνύ θξαζηνύ 

κε εληαίν look and feel ζε 3-4 ζεκεία-θιεηδηά εληόο Διιάδαο θαη εληόο 

premium εγθαηαζηάζεσλ θηινμελίαο

- ηόρνο: ε ζσζηή εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ 

αλαθνξηθά κε ην ειιεληθό θξαζί θαη ε ελίζρπζε θαη εδξαίσζε ηεο λέαο 

Δηθόλαο αμίαο 
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Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο 

θαη ππνγξαθήο Γ1
______________________________________________________________
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Σαθηηθέο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήοΓ1

Γ1.1 Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλ

Γ1.2 Δζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ (εηηθεηώλ) πξεζβεπηώλ
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_______________________________________________________________
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Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλΓ1.1

- Γεκηνπξγία πιαηζίνπ δέζκεπζεο αλαθνξηθά κε νξζέο πξαθηηθέο 

εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ

- Πξνλόκηα εηαηξηώλ πνπ ηεξνύλ ην ζπκβόιαην απηνδέζκεπζεο

- ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ πξεζβεπηώλ

- ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ εζληθνύ κάξθεηηλγθ

- Πξνβνιή κέζα από ηηο πξνβιεπόκελεο ζειίδεο ηνπ πόξηαι

Ήδε κέρξη ζήκεξα πάλσ από 50 νηλνπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ζπλεηαηξηζηηθέο θαη ηδησηηθέο, 

έρνπλ ππνγξάςεη ην πκβόιαην Απηνδέζκεπζεο

______________________________________________________________
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Απηνδέζκεπζε νηληθώλ επηρεηξήζεσλ
Γ1.1 

ζπλ.

Τπνρξεώζεηο:

- Τπνβνιή ζηελ ΔΓΟΑΟ αληηγξάθσλ ησλ δειώζεσλ παξαγσγήο. 

- Δμόθιεζε ησλ πξνο ηελ ΔΓΟΑΟ ππνρξεώζεσλ 

- Τπνβνιή ζηελ ΔΓΟΑΟ ησλ εηηθεηώλ ησλ πξνο εμαγσγή θξαζηώλ, κε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ.

Γεζκεύζεηο:

- Σήξεζε ηεο ακπειννηληθήο λνκνζεζίαο, εζληθήο θαη θνηλνηηθήο.

- Υξεζηκνπνίεζε απνθιεηζηηθά λόκηκσλ νηλνινγηθώλ πξαθηηθώλ.

- Σα θξαζηά πνπ ζα πξνσζνύληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζα πιεξνύλ, από 

πιεπξάο πεξηερνκέλνπ αιιά θαη παξνπζίαζεο (εηηθεηώλ), ηόζν ηελ εζληθή

λνκνζεζία (ειιεληθή/Δπξσπατθήο Έλσζεο) όζν θαη ησλ ρσξώλ 

πξννξηζκνύ. 

- Γελ ζα αθνινπζνύληαη αζέκηηεο πξαθηηθέο αληαγσληζκνύ.

- Γελ ζα δηαθηλείηαη, κε πξννξηζκό ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, αλώλπκν θαη

ρσξίο επηζήκαλζε θξαζί. 

-πλεξγαζία κε ηα ξγαλα ηνπ θιάδνπ ζηελ πάηαμε ηεο δηαθίλεζεο 

ηέηνηνπ θξαζηνύ.
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Δζληθή δηαδηθαζία επηινγήο θξαζηώλ (εηηθεηώλ) 

πξεζβεπηώλ
Γ1.2

- ηε δηαδηθαζία επηινγήο ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξαζηά 

πνπ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή αξρηηεθηνληθή αλεμάξηεηα κε ην αλ 

αλήθνπλ ζηηο νηληθέο ππό-νληόηεηεο πνπ ζα πξνβάιινληαη 

επηθνηλσληαθά ζηελ εθάζηνηε θάζε πινπνίεζεο

______________________________________________________________
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Proactive θαη reactive ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο

Δμαζθάιηζε παξνπζίαο ζπλεπνύο κε ηελ ζηξαηεγηθή 
αληαγσληζηηθήο ηνπνζέηεζεο

Δδξαίσζε επηζπκεηώλ αληηιήςεσλ θαη λέαο Δηθόλαο αμίαο

Απόθηεζε ειέγρνπ ζηηο αλαθνξέο γηα ην ειιεληθό 

θξαζί ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα θαη δηάινγν, θαη ζηε 

δηακόξθσζε αληηιήςεσλ ζηα θξίζηκα θνηλά
Γ2

______________________________________________________________
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Σαθηηθέο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήοΓ2

Γ2.1 Παξαηεξεηήξην - Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο, απόθξηζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα θαη δηάινγν

Γ2.2 Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Παξαηεξεηήξην - Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο, 

απόθξηζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή δεκνζηόηεηα 

θαη δηάινγν

Γ2.1

- Σν Παξαηεξεηήξην ζα είλαη ππεύζπλν γηα 

- ηελ θαζεκεξηλή παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ δηεζλνύο δεκόζηνπ 

δηαιόγνπ γύξσ από ην ειιεληθό θξαζί θαη άιισλ ζρεηηθώλ ζεκαηηθώλ

- ηε δηεμαγσγή proactive έξεπλαο γηα πξσηνβνπιίεο δεκνζηόηεηαο 

ζεκαληηθώλ ΜΜΔ ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αηδέληαο ηνπ θιάδνπ 

- ηελ αμηνιόγεζε ζπνπδαηόηεηαο θαη επηξξνήο θάζε ζηνηρείνπ ζηε δεκόζηα 

ξεηνξηθή, κε ζθνπό ην ζπληνληζκό άκεζεο, έγθπξεο θαη νπζηαζηηθήο 

απόθξηζεο εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνύ νηληθνύ θιάδνπ
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Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαοΓ2.2

- Γεκηνπξγία γξαθείσλ επηθνηλσλίαο γηα ην ειιεληθό θξαζί ζηα αζηηθά 

θέληξα πξνηεξαηόηεηαο ησλ ρσξώλ-αγνξώλ αλαθνξάο 

- Σα γξαθεία επηθνηλσλίαο ζα ιεηηνπξγνύλ σο ζεκεία επαθήο ηεο 

ειιεληθήο νηληθήο νληόηεηαο κε ηα θξίζηκα θνηλά ηεο

- θαηαλαισηέο

- παίθηεο ηνπ εκπνξίνπ

- δεκνζηνγξάθνπο, θξηηηθνύο θξαζηνύ θ.α.

Δδώ θαη έλα ρξόλν ιεηηνπξγεί ην Γξαθείν Οίλνπ ΖΠΑ – Καλαδά 

εθηειώληαο απηό ην έξγν. 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Από ηώξα δε ζα είλαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηελ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ην Web 

marketing θαιύπηνληαο θαη αλάγθεο ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ θ. ι. π.
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλάΓ3

Νόμοσ των Λίγων

Παίκτεσ του εμπορίου
Καταλφτεσ διεθνοφσ 
δημόςιασ ρητορικήσ

Ελκυςτικζσ ομάδεσ 
καταναλωτών

Γεωγραφική ςτόχευςη
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλά:  γεσγξαθηθή ζηόρεπζεΓ3

Ην. ΒαςίλειοΗ.Π.Α. - Καλαδάο Γερμανία

New York

London

Hamburg

Berlin

Munich

Boston

San Francisco

Frankfurt

Washington
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλά: ν Νόκνο ησλ ΛίγσλΓ3

Σν 10% ησλ opinion-leaders επεξεάδεη ην ππόινηπν 90%

Opinion 

leaders

Audiences
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλάΓ3
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλάΓ3
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Οηθνδόκεζε θαη δηεύξπλζε ζρέζεσλ Αμίαο κε ηα 

θξίζηκα θνηλάΓ3
______________________________________________________________
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Πξνζέγγηζε επηιεγκέλσλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ζπλεξγαηηθό marketing κε ζηόρν πειάηεο ηνπο
Γ3.1

- ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε εηδηθώλ εθδειώζεσλ γλσξηκίαο 1-2 θνξέο 

ην ρξόλν 

- Σν όξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο ζα ζπληνλίδεη ηηο 

εθδειώζεηο απηέο θαη ζα έρεη ηε κέξηκλα γηα

- ηνλ εληνπηζκό θαη πξόζθιεζε ησλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ

- ηε δηεμαγσγή road shows ζηα αζηηθά θέληξα ζηόρνπο

 Ήδε εθπνλήζεθε έξεπλα εληόπηζεο ησλ παηθηώλ 

ηνπ εκπνξίνπ ζε ΖΠΑ θαη Καλαδά κε ζηόρν 

ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηελ εξρόκελε πεξίνδν

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Τπνζηήξημε αλάπηπμεο πνηνηηθήο παξνπζίαο 

(on-/ off-trade) θαη ζπλεξγεηώλ
Γ3.2

- Τπνζηήξημε πξνγξακκάησλ πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ 

θξαζηνύ ζε ζεκεία πώιεζεο, on- θαη off- trade

- Γεκηνπξγία “New Wines of Greece” promotional corners ζε premium 

department stores θαη θαηαζηήκαηα αεξνδξνκίσλ θαζώο θαη 

ambassador shops, ζε ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλνπο retailers

Πξόγξακκα «Ambassador shop» 

ησλ θξαζηώλ ηεο Απζηξαιίαο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζεΓ3.3

- Έληαμε ηνπ ειιεληθνύ ακπειώλα ζηε δηδαθηέα ύιε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπνπδώλ αλαθνξηθά κε ην θξαζί ζην εμσηεξηθό

- Δθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή νηληθή πξνζθνξά ζηειερώλ 

πσιήζεσλ ησλ παηθηώλ ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ εκπνξίνπ

- Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ειιεληθή 

γαζηξνλνκία ζην εμσηεξηθό

Δθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο Rioja 

κε ην Culinary Institute of America θαη 

ηνπ New Zealand Wine κε ην 

Academy of Food & Wine

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Δπίζεκε εζληθή εθπξνζώπεζε ζε ΔθζέζεηοΓ3.4

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ

Έλαο εκπεηξηθόο ρώξνο πνπ ζα παξνπζηάδεη ην ειιεληθό θξαζί θαη ηηο 

ππό-νληόηεηεο ηεο εζληθήο νηληθήο αξρηηεθηνληθήο θαζηζηώληαο ηηο 

αληηιεπηέο ζηηο αλζξώπηλεο αηζζήζεηο
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Κακπάληεο ηύπνπ "seeding trial"
Γ3. 

5,8

- Θεκαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο γηα θξαζηά πξεζβεπηέο / ππνςήθηνπο 

πξεζβεπηέο ζηα αζηηθά θέληξα πξνηεξαηόηεηαο κε ζπκκεηνρή από 

επαγγεικαηίεο, θαηαιύηεο ηεο δηεζλνύο ξεηνξηθήο θαη connoisseurs 

πειάηεο

- Οη ζπκκεηέρνληεο ζα θάλνπλ αμηνιόγεζε ησλ θξαζηώλ θαη ζα 

ζπλεηζθέξνπλ κε πνηνηηθό feedback / πξνηάζεηο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Exclusive πςεινύ πξνθίι γεπζηγλσζίεοΓ3.6

- Ηδηαίηεξεο, επξεκαηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο ζηα πιένλ high profile 

εζηηαηόξηα ζηα αζηηθά θέληξα ζηόρνπο κε ζπκκεηνρή επηθαλώλ 

επαγγεικαηηώλ (sommeliers, chefs, maitre d’s)

- late night tastings

- δνθηκή θνξπθαίσλ ή/θαη ζπάλησλ ειιεληθώλ θξαζηώλ

- food pairing κε δηεζλείο θνπδίλεο θαη θνξπθαία ειιεληθή γαζηξνλνκία 

Τινπνηνύληαη, κεηαμύ άιισλ, V.I.P. dinners κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΟΠΔ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Γηνξγάλσζε νξηδόληηαο γεπζηγλσζίαο ηόπν-πνηθηιηώλ

πξεζβεπηώλ
Γ3.7

- Γηνξγάλσζε ζεκαηηθνύ ηαμηδηνύ εμνηθείσζεο γηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία 

ή νλνκαζία πξνέιεπζεο από επίιεθην πάλει εηδηθώλ 

- Δπηθνηλσληαθή αμηνπνίεζε ηεο δξάζεο κε ηε δεκηνπξγία εηδηθώλ 

εθδόζεσλ, ληνθηκαληέξ θιπ.

Δηδηθή έθδνζε/ παξνπζίαζε γηα ην 

Grüner Veltliner από ην ζπκβνύιην 

Sommeliers for Consumers

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Exclusive δξάζεηο γηα ην 10% ησλ connoisseurs 

θαηαλαισηώλ
Γ3.9

- Γξάζεηο πξνώζεζεο ηνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ ζηνπο top πειάηεο wine 

clubs θαη εμεηδηθεπκέλσλ αιπζίδσλ δηαλνκήο:

- θάζεηεο γεπζηγλσζίεο – παξνπζηάζεηο

- εθπαηδεπηηθά “ζεκηλάξηα” γαζηξνλνκίαο, καγεηξηθήο θαη θξαζηνύ

- ηαμίδηα εμνηθείσζεο

ζεκηλάξην καγεηξηθήο θαη 

θξαζηνύ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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πζηεκαηηθή ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δηαγσληζκνύο 

θαη αμηνινγήζεηο θύξνπο
Γ3.10

- Απόθηεζε βξαβεύζεσλ θαη δηαθξίζεσλ ζε αλαγλσξηζκέλνπο 

δηαγσληζκνύο θαη αμηνινγήζεηο θύξνπο θαη ηδηαίηεξα ζε όζνπο 

πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ ππό-νληόηεηα «Award Winners»

- Ζ ζπκκεηνρή ησλ εηηθεηώλ-πξεζβεπηώλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ή θαη 

λα δηνξγαλώλεηαη από ην όξγαλν δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο νηληθήο 

νληόηεηαο

ζήκα βξάβεπζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

Decanter world wine awards

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Παξνπζία ζε ΜΜΔ δηεζλνύο εκβέιεηαοΓ3.11

- Παξνπζία ζηα δηεζλή ΜΜΔ κε ζπλδπαζηηθό παθέην ελεξγεηώλ 

(ελεκεξσηηθά έλζεηα, advertorials, δηαγσληζκνύο θηι.) πνπ λα 

εθθξάδνπλ ηε Νέα Δηθόλα αμίαο

- εκαληηθή ε ρξήζε κπζνπιαζίαο θαη ε αλάδεημε ησλ μερσξηζηώλ 

ηζηνξηώλ νηλνπνηείσλ θαη νηλνπνηώλ

Γεξκαλία: ΜΜΔ πνπ παίδνπλ 

θαίξην ξόιν ζηε δηακόξθσζε 

ησλ νηληθώλ ηάζεσλ

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Παξνπζία ζε ΜΜΔ δηεζλνύο εκβέιεηαο
Γ3.11 

ζπλ.

Καηαρώξεζε ζε έληππα ΖΠΑ – Καλαδά - Γεξκαλίαο 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Υξήζε ζύγρξνλσλ ηερληθώλ marketingΓ3.12

- Αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ πνπ πξνζθέξεη ε ζύγρξνλε ηερλνινγία κε:

- θακπάληεο viral marketing

- δηνξγάλσζε on-line γεπζηγλσζηώλ

- έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ζεηξά audio/video podcast

- ζύληνκα ζα αξρίζεη λα ηξέρεη κεγάιν πξόγξακκα Web marketing κε 

ζηόρεπζε θνξπθαία blogs θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο

ην νηληθό blog

vinography

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Γεκηνπξγία αγγιόθσλνπ ληνθηκαληέξΓ3.13

- Παξνπζίαζε ηνπ ακπειώλα θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα, 

νδνηπνξηθό ζε νηλνπνηεία, αθήγεζε πξνζσπηθώλ ηζηνξηώλ, πξνβνιή 

θαηλνηόκσλ πξαθηηθώλ, επηθέληξσζε ζε δώλεο µε ηδηαίηεξε εδαθηθή 

κνξθνινγία θηι.

- Έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί ηαηλία 40΄ πεξίπνπ θαη cut version ζηα 23΄

- ρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία δεύηεξεο ηαηλίαο ε νπνία ζα θαιύπηεη όιε ηελ 

Διιάδα

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Celebrity endorsementΓ3.14

- Υξήζε opinion-leaders, μέλσλ ή νκνγελώλ, σο «πξεζβεπηώλ» ηνπ 

ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ θξαζηνύ

- ηόρνο: κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνύ αληίθηππνπ θαη ελίζρπζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο νηληθήο πξνζθνξάο ζην εμσηεξηθό

- Σνλ πξνζερή Ινύλην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπλέδξην ζην Ναύπιην κε ζπκκεηνρή 

ζεκαληηθώλ παηθηώλ ηνπ εκπνξίνπ θαη opinion-leaders από ΗΠΑ, Καλαδά, 

Ρσζία θαη Ειβεηία

Spain: on the road again, 

ηαμηδησηηθή θαη γαζηξνλνκηθή 

ζεηξά κε ζπκκεηνρή ηεο 

Gwyneth Paltrow

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Celebrity endorsement
Γ3.14 

ζπλ.

ε εθαξκνγή αθξηβώο απηήο ηεο ηαθηηθήο ζήκεξα ηα New Wines of Greece 

δηαζέηνπλ ηνπο εμήο πξεζβεπηέο θαηά ρώξα:

ΡΩΗΑΚΑΝΑΓΑΖΠΑ

Steven

Olson

Michael 

Psilakis

Doug 

Frost

Veronique

Rivest

John 

Szabo

Bisso 

Atanassov

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ
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Παξνπζία ζε ζεκαληηθά γεγνλόηαΓ3.15

- ε δηεζλνύο εκβέιεηαο γεγνλόηα ζηελ Διιάδα

- ρνξεγία (official wine sponsorship)

- θηινμελία εθδειώζεσλ ζε νηλνπνηεία

- δεκηνπξγία εηδηθήο, ενξηαζηηθήο εηηθέηαο/ δώξνπ θνθ.

- Παξνπζία ζε εμεηδηθεπκέλεο ή κε δηνξγαλώζεηο ζην εμσηεξηθό

- θηινμελία ελόο «New Wines of Greece» experience space

- buzz marketing

- πξνσζεηηθέο γεπζηηθέο δνθηκέο

πξσηνβνπιία ηεο Ν.Αθξηθήο, ηα θέξδε ηνπ Fundi ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ νηληθή εθπαίδεπζε 2000  

Ννηηναθξηθαλώλ από επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

σο ην παγθ. πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ 2010 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ΕΔΟΑΟ



123

Product placementΓ3.16

- Product placement ζε 

- δεκνθηιείο αγγιόθσλεο ηαηλίεο θαη ηειενπηηθέο ζεηξέο

- ηειενπηηθά παηρλίδηα γλώζεσλ ζηηο ρώξεο αγνξέο

- εθπνκπέο γαζηξνλνκίαο, θξαζηνύ θαη ηαμηδηώλ

ζθελή από ηε ηαηλία «Vicky, Christina,

Barcelona», ζηελ νπνία έρνπλ έληνλε παξνπζία 

ην Ηζπαληθό θξαζί θαη γαζηξνλνκία

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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ηξαηεγηθέο ζπκκαρίαο εζληθήο νηληθήο νληόηεηαο κε 

brands θύξνπο
Γ3.17

- Αλάπηπμε brand alliances κε επηκέξνπο επηρεηξήζεηο / εκπνξηθά 

ζήκαηα (brands) πνπ κνηξάδνληαη θνηλά αμηαθά θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία 

κε ην ειιεληθό θξαζί

- αιπζίδεο μελνδνρείσλ

- νίθνπο κόδαο

- εηαηξίεο θιάδνπ wellness

- θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο

- θνθ.

πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο (partnership 

program) ησλ θξαζηώλ ηεο Υηιήο

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Σηκνινγηαθή ηνπνζέηεζε ηνπν-πνηθηιηώλ 

πξεζβεπηώλ
Γ3.18

- Δπηδίσμε ηνπνζέηεζεο ησλ θξαζηώλ πξεζβεπηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο ηηκώλ ζε θάζε αγνξά

Assyrtiko

______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Ζ λέα ηαπηόηεηα ηνπ

Διιεληθνύ Κξαζηνύe. 
_______________________________________________________________
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