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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός Εκδήλωσης Προβολής και Προώθησης  

Μαστίχας Χίου στην Σεούλ. 

 

 

Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Δευτέρα, 18 Μαρτίου, σε πολύ όμορφη 

αίθουσα του κεντρικού ξενοδοχείου WESTIN CHOSUN, εκδήλωση προώθησης και προβολής 

της Ελληνικής μαστίχας και παραγώγων προϊόντων αυτής. Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στο 

Πρόγραμμα της Ε.Ε. “European PDO Products, Precious Drops 2016-2019”. 

Την οργάνωση στην Ελλάδα ανέλαβε η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου και η SOPEXA 

Ελλάδας, ενώ στην Κορέα την οργανωτική ευθύνη είχε το Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Σεούλ.  

Από ελληνικής πλευράς, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: 

 Η Πρέσβυς κα Ιφιγένεια Κοντολέοντος και ο υπογράφων, ως εκπρόσωποι της Ελληνικής 

Πρεσβείας, 

 Από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Ηλίας Σμυρνιούδης, Διευθυντής 

Έρευνας και Ανάπτυξης, 

 Από την εταιρεία MEDITERRA S.A., θυγατρική της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 

υπεύθυνη για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και το marketing, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

κ. Γιάννης Μανδάλας.  

Μετά από χαιρετισμό που απηύθυνε η κυρία Πρέσβυς, ο κ. Σμυρνιούδης παρουσίασε την 

ιστορία και τα χαρακτηριστικά της μαστίχας ως ελληνική υπερτροφή, ενώ ο κ. Μανδάλας εστίασε 

στο επιτυχημένο μοντέλο τοποθέτησης και προβολής των προϊόντων μαστίχας στην χώρα μας. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον περί τους εξήντα (60) 

εκπροσώπους εταιρειών καλλυντικών, ξενοδοχείων, spa, επαγγελματιών του χώρου της 

στοματικής υγιεινής, καθώς και εκπρόσωποι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εξειδικευμένων 

εντύπων και bloggers, οι οποίοι υπέβαλαν γραπτά διευκρινιστικές ερωτήσεις στους ομιλητές. 

Ακολούθησε η προσφορά κοκτέιλ με ποικιλία εδεσμάτων τα οποία προετοιμάστηκαν με χρήση 

μαστίχας, ενώ τόσο η κυρία Πρέσβυς όσο και οι ομιλητές παραχώρησαν συνεντεύξεις με στόχο 

την προβολή και την προώθηση του προϊόντος στη Νότιο Κορέα. 

Τέλος, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με B2B συναντήσεις των ομιλητών με Κορεατικές 

εταιρείες σε διπλανή αίθουσα, η οποία είχε προετοιμασθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα για τον 

σκοπό αυτό. 
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Η μαστίχα είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον προϊόν για την Κορεατική αγορά, στην οποία 

καθίσταται όλο και πιο γνωστό και δημοφιλές, όπως πιστοποιείται από το γεγονός ότι εισάγεται 

πλέον από τέσσερις εγχώριες εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσουν κυρίως προϊόντα 

παραφαρμακευτικά (ιδίως για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος), καλλυντικά και 

προστασίας της στοματικής υγιεινής. Η Νότιος Κορέα είναι η τρίτη σημαντικότερη αγορά 

παγκοσμίως για την μαστίχα, μετά την Σαουδική Αραβία και τις Η.Π.Α. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην θετική πορεία του προϊόντος στην εδώ αγορά διαδραμάτισε 

η αναγνώριση της μαστίχας από το Κορεατικό Υπουργείο Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων 

(Ministry of Food and Drug Safety-MFDS) ως φαρμακευτικό συστατικό για την αντιμετώπιση 

παθήσεων του στομάχου και του εντέρου. Αντίθετα, εξακολουθεί να εκκρεμεί η αναγνώρισή της 

ως συστατικό τροφίμων και ποτών, καθώς μέχρι στιγμής θεωρείται απλά φυσική αρωματική ύλη. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ συνεργάζεται στενά με μία από τις εισαγωγικές εταιρείες προκειμένου 

να υποβληθεί η σχετική αίτηση, τόσο για την μαστίχα όσο και για το μαστιχέλαιο στο MFDS εντός 

του τρέχοντος μηνός. 

Καθώς η επιτυχής πορεία κάθε προϊόντος στην Κορεατική αγορά βασίζεται πρωτίστως στις 

κατά περίπτωση τάσεις (trends), είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνέχιση των εκδηλώσεων αυτών 

προβολής, με την πιο ξεκάθαρη δυνατή στόχευση, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με προοπτική 

υλοποίησης μιας εκδήλωσης ανά εξάμηνο. Σε ότι αφορά στην στρατηγική προσέγγισης της 

αγοράς, η πρότασή μας, την οποία αναπτύξαμε και στους ομιλητές, είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη 

και την πεπερασμένη παραγωγή του προϊόντος για απτούς γεωγραφικούς λόγους, η έμφαση θα 

πρέπει να δοθεί στην σταδιακή απομάκρυνση από την εξαγωγή της μαστίχας ως πρώτης ύλης και 

στην εξαγωγή των εξαιρετικών νέων ελληνικών παραγώγων της ή, κατά περίπτωση, στην συν-

ανάπτυξη και συμπαραγωγή προϊόντων από κοινού με Κορεατικές εταιρείες. Στο πλαίσιο δε της 

ισχυροποίησης της τάσης biohealth στην Νότιο Κορέα, προτείνεται και η σταδιακή μετατροπή της 

παραγωγής σε βιολογική καλλιέργεια. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


