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Εκδηλώςεισ προβολήσ ελληνικοφ οίνου ςτην Γερμανία

Στο πλαίςιο προγράμματοσ προβολισ και προϊκθςθσ των ελλθνικϊν οίνων ςτο εξωτερικό,
ο Οργανιςμόσ Enterprise Greece, ςε ςυνεργαςία με τθν γερμανικι εταιρεία δθμοςίων
ςχζςεων Organize Communications GmbH, με ζδρα ςτθν Karlsruhe (http://organize.de),
διοργάνωςε δφο εκδθλϊςεισ προβολισ του ελλθνικοφ κραςιοφ ςτο Αμβοφργο (13.11.2017)
και ςτο Βερολίνο (14.11.2017).
Οι ωσ άνω εκδθλϊςεισ, οποίεσ ζλαβαν χϊρα ςε κεντρικά ξενοδοχεία των δφο πόλεων,
περιζλαβαν ςεμινάριο masterclass και κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ μεταξφ εκπροςϊπων
παραγωγϊν και επιςκεπτϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ γευςτικισ δοκιμισ. Συμμετείχαν τα
οινοποιεία: Achaia Clauss/ Antonopoulos Vineyards, Alpha Estate, Boutari Wineries,
Domaine Costa Lazaridi, Domaine Porto Caras, Domaine Skouas, Domaine Florian, The
Winehouse, Douloufakis Winery, Evangelos Tsantalis, Gaia Wines, Katogi Averoff, Kechris
Winery, Kir-Yianni, Ktima Biblia Chora, Ktima Gerovassiliou, Tsililis K., Vineyard Viniculture
Sokos, Wine Art Estate, Zoinos Winery – Cooperative Winery of Epirus. Οι ελλθνικοί οίνοι
απεκόμιςαν ιδιαίτερα κετικζσ κριτικζσ από τουσ παρευρεκζντεσ ςτθν εκδιλωςθ, οι οποίοι
αποτελοφνταν κυρίωσ από επαγγελματίεσ του οινικοφ εμπορίου και δθμοςιογράφουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, μολονότι θ Γερμανία απορροφά το 40% περίπου των ελλθνικϊν
εξαγωγϊν οίνου, το μερίδιο αυτϊν ανζρχεται μόλισ ςε 1% επί των γερμανικϊν ειςαγωγϊν
οίνου (ςτοιχεία 2016: 25,2 εκ. Ευρϊ). Οι ελλθνικοί οίνοι υπολείπονται ςθμαντικά των
εξαγωγικϊν δυνατοτιτων τουσ και ζνασ από τουσ λόγουσ εκτιμάται ότι είναι θ υψθλι
λιανικι τιμι πϊλθςθσ ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό, εν ςυναρτιςει βεβαίωσ και με τον
χαμθλό βακμό αναγνωριςιμότθτασ ςτο καταναλωτικό κοινό τθσ Γερμανίασ. Χωρίσ να
Δ/νση: Kurfürstendamm 185, 10707, Berlin
Τηλ.: 0049.30.2360990, Φαξ: 0049.30.23609920
E-mail: ecocom-berlin@mfa.gr

παροράται θ μεγάλθ ςυνειςφορά των ελλθνικϊν εςτιατορίων, μζςω των οποίων,
ςθμειωτζον, διακινείται μεγάλο τμιμα των ελλθνικϊν οίνων, εκτιμάται ότι θ εφαρμογι
διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ των ελλθνικϊν εςτιατορίων τθσ Γερμανίασ και θ ςυνακόλουκθ
αναβάκμιςθ τθσ κάβασ τουσ με ελλθνικοφσ οίνουσ εκλεκτισ ποιότθτοσ, κα οδθγοφςε ςτθν
ενίςχυςθ τθσ εικόνασ των προϊόντων τθσ ελλθνικισ αμπελουργίασ ςτο απαιτθτικό
καταναλωτικό κοινό.
Η παγίωςθ ι και επαφξθςθ μεριδίων ελλθνικϊν οίνων ςτθ γερμανικι αγορά, δζον όπωσ
επιδιωχκεί παράλλθλα μζςω του εξειδικευμζνου εμπορίου τροφίμων-ποτϊν και των
καταςτθμάτων delicatessen. Τα περικϊρια αφξθςθσ μεριδίων αγοράσ ςτθν Γερμανία είναι
ςθμαντικά, διότι πζραν τθσ ανάλογθσ ι και υψθλότερθσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ποιότθτασ
που διακζτουν τα ελλθνικά προϊόντα του κλάδου ζναντι ανταγωνιςτϊν, διαφαίνονται
προοπτικζσ, ςυνδεόμενεσ με τθν πλεονάηουςα αγοραςτικι δφναμθ του γερμανικοφ
καταναλωτικοφ κοινοφ και τθν αφξθςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ από τθ Γερμανία ςτθν
Ελλάδα.
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