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ΘΕΜΑ: Ελληνική συμμετοχή στην έκθεση “Megavino” Βρυξέλλες  (20-23/10/2017).  

 

Η ετήσια έκθεση του κλάδου ποτών “Megavino 2017” πραγματοποιήθηκε μεταξύ 

20 και 23 Οκτωβρίου, στο Εκθεσιακό Kέντρο των Βρυξελλών (EXPO BRUSSELS). Η 

έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες (www.megavino.be).  

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος εθνικό 

περίπτερο με ιδιαίτερη επιτυχία. Στο Ελληνικό περίπτερο, το οποίο αποτελείτο από 

wine bar και χώρο ελεύθερης γευσιγνωσίας, προβλήθηκαν 76 ετικέτες από 38 

οινοποιεία από όλη την Ελλάδα, ενώ οι επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιλεγμένα κρασιά. Το περίπτερο  βρισκόταν σε 

κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώρου, κατασκευασμένο με εξαιρετικά υψηλή 

αισθητική και προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών. Σημαντική ήταν η συμβολή των 

στελεχών του Enterprise Greece κας Φρόσω Ζωγοπούλου και της κας Μαργαρίτας 

Λύδης, στην προετοιμασία του περιπτέρου  αλλά και στην ενημέρωση των 

επαγγελματιών επισκεπτών καθόλη την διάρκεια της έκθεσης,  όπως και της 

οινολόγου κας Μαριάννα Μακρυγιάννη η οποία ενημέρωνε τους επισκέπτες για  τους 

ελληνικούς οίνους.  

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση γευσιγνωσίας από 

τον διακεκριμένο οινολόγο κ. Ιωάννη Καρακάση, στον χώρο του περιπτέρου. Ο 

Πρόεδρος του Enterprise Greece S.A  κ. Στάικος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους 

στην εκδήλωση ανάμεσα στους οποίους ήταν η Πρέσβης της Ελλάδος κα 

Γαλαθιανάκη, και η Ευρωβουλευτής  κα Σακοράφα.  

Την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου σε ειδική αίθουσα στις εγκαταστάσεις της έκθεσης, 

έγινε παρουσίαση-γευσιγνωσία των ποικιλιών των ελληνικών οίνων σε 42 

επιλεγμένους οινολόγους, sommelier, εισαγωγείς και εξειδικευμένους 

δημοσιογράφους του Βελγίου από τον οινολόγο κ. Ιωάννη Καρακάση. Η παρουσίαση-

γευσιγνωσία διήρκησε 90 λεπτά και στην συνέχεια έγιναν ερωτήσεις από τους 

παρευρισκομένους, κάποιοι από τους οποίους έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
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ελληνικές ποικιλίες.    

Τιμώμενη χώρα για φέτος (Guest of Honor) ήταν η Βουλγαρία που συμμετείχε με 

12 παραγωγούς-διανομείς οίνου. Όπως κάθε χρόνο οι Όμιλοι Delhaize και Carrefour 

Belgium παρουσίασαν σε ειδικό περίπτερο παραγωγούς από διάφορες χώρες. Επίσης 

ανεξάρτητη ελληνική συμμετοχή ήταν αυτή της  Οινοποιίας  Μητρούλη (βιολογικοί – 

οργανικοί οίνοι από την Βόρεια Ελλάδα).    

Το Βέλγιο είναι μια δυναμική αγορά για ποιοτικά προϊόντα οίνου καθώς 

στερείται εθνικής παραγωγής, με αποτέλεσμα η ζήτηση να καλύπτεται αποκλειστικά 

από εισαγωγές.  
   

      

 

 

 

 

 

 

 


