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4η Έκθεση Οίνων Wein Düsseldorf 2007 
(Ντύσσελντορφ, 03-04 Νοεµβρίου 2007) 

 
 

 
Περιγραφή της έκθεσης 
 

Η Έκθεση Οίνων Wein Düsseldorf 2007 αποτελεί το ένα από τα πέντε σκέλη µιας έκθεσης 
που διοργανώνεται σε πέντε πόλεις της Γερµανίας (Ντύσσελντορφ, Ντόρτµουντ, Άαχεν, Μόναχο, 
Κολωνία) και  απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή. Η έκθεση Wein Düsseldorf 2007 
διοργανώθηκε στον κεντρικότερο δρόµο του Ντύσσελντορφ (Königsallee), στο Grand Ballroom 
του ξενοδοχείου InterContinental.  

Οι συµµετέχοντες στην έκθεση ανήλθαν φέτος σε 121 και ήταν στην πλειοψηφία τους 
Γερµανοί οινοπαραγωγοί. Συµµετείχαν ωστόσο ως εκθέτες και καταστήµατα εισαγωγής και 
εµπορίας οίνων, τα οποία παρουσίασαν προϊόντα από τις ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Νότια Αφρική, Χιλή, Ουρουγουάη, Αργεντινή, ΗΠΑ, Νέα 
Ζηλανδία και Αυστραλία. Πολλοί από τους εκθέτες αυτούς προτίµησαν να αφιερώσουν το σύνολο 
του διαθέσιµου χώρου τους στην παρουσίαση µίας και µόνο χώρας, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν «εθνικές» συµµετοχές στην έκθεση.  

Καθαυτό εθνική συµµετοχή ήταν αυτή της Γαλλίας: παρούσα ήταν η Sopexa, µε το 
µεγαλύτερο περίπτερο της Έκθεσης, στο οποίο διένειµε χάρτες και ενηµερωτικά φυλλάδια για τις 
οινοπαραγωγικές περιοχές της Γαλλίας, διοργάνωσε δύο ωριαία σεµινάρια οινογνωσίας κάθε 
ηµέρα της έκθεσης, και πραγµατοποίησε κλήρωση µε δώρα ένα ταξίδι οινογνωσίας στην Αλσατία 
(για τον πρώτο τυχερό) , και κιβώτια γαλλικών κρασιών για άλλους 24 τυχερούς.  

Της έκθεσης είχε προηγηθεί ο διαγωνισµός Wein Grand Prix: όλα τα κρασιά που 
παρουσιάζονται στην έκθεση συµµετείχαν σε διαγωνισµό, που πραγµατοποιήθηκε στις 2 
Οκτωβρίου 2007 στο Ντύσσελντορφ, κατά τον οποίο αξιολογήθηκαν από ειδικούς (εκπροσώπους 
γαστρονοµίας, ξενοδοχείων και παραγωγούς), και τα καλύτερα από αυτά βραβεύτηκαν µε τους 
χαρακτηρισµούς µεγάλο χρυσό, χρυσό, αργυρό, ή συνιστώµενο. Έτσι, η φάση του διαγωνισµού 
λειτουργεί ως προετοιµασία για την έκθεση: οι οίνοι που βραβεύθηκαν κατά το διαγωνισµό 
παρουσιάζονται στην έκθεση µε το αντίστοιχο βραβείο.   

 Οι επισκέπτες της έκθεσης ανήλθαν σε 6000 (όπως και στην αντίστοιχη περσινή 
εκδήλωση), και το αντίτιµο εισόδου σε αυτήν ήταν 12 € (στο ταµείο) ή 9 € (µε παραγγελία εκ των 
προτέρων). 
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∆ιαπιστώσεις 
 
 

• Η συµµετοχή σε εκθέσεις όπως η Wein Düsseldorf και η διοργάνωση εκδηλώσεων 
προβολής του ελληνικού οίνου (πχ. ΟΙΝΟΣ 2007) αποτελoύν απαραίτητα µέτρα για την 
βελτίωση της θέσης των ελληνικών οίνων στη γερµανική αγορά: η Ελλάδα καταλαµβάνει 
µε ποσοστό 0,6% της αγοράς, µόλις τη 12η θέση (σύµφωνα µε τα στοιχεία του κλαδικού 
περιοδικού Wein + Markt), υστερώντας έτσι όχι µόνο σε σύγκριση µε τις καθιερωµένες 
δυνάµεις στο χώρο του κρασιού (Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία), αλλά επιπλέον και χωρών 
όπως η Νότια Αφρική, η Χιλή, η ΠΓ∆Μ και η Ουγγαρία.  

• Η γερµανική αγορά οίνου διευρύνεται µε αργούς ρυθµούς (1,1% αύξηση στην πωληθείσα 
ποσότητα στο α’ εξάµηνο του 2007 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2006), όµως 
οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερµανία µειώνονται µε ταχύ ρυθµό (-13,9% στο α’ 
εξάµηνο του 2007 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2006).  

• Η πτώση των ελληνικών εξαγωγών οίνου είναι συνεχής τα τελευταία τρία χρόνια, παρά το 
γεγονός ότι υπήρξαν γεγονότα (π.χ Ολυµπιακοί αγώνες), τα οποία θα µπορούσαν να είχαν 
αξιοποιηθεί για την προβολή των ελληνικών κρασιών.   

• Σηµαντική αύξηση κατά 9,4% παρουσίασαν οι πωλήσεις των ροζέ κρασιών (α’ εξάµηνο 
2007 ως προς α’ εξαµ. 2006), ενώ οι πωλήσεις του κόκκινου κρασιού µειώθηκαν κατά 0,7 
% και του λευκού κρασιού αυξήθηκαν κατά 1,9%.  

• Η θέση των discounter ενισχύεται (αύξηση πωλήσεων 6,4% σε ποσότητα, 4% σε αξία το 
α’ εξ.2007 ως προς α’ εξ. 2006), ενώ η θέση των εξειδικευµένων καταστηµάτων πλήττεται 
(µείωση πωλήσεων 2,7% σε ποσότητα, 1,8% σε αξία). Έτσι, ενώ σε όρους ποσοτήτων τα 
discounter καταστήµατα κατέχουν το 49% της αγοράς, σε όρους αξίας κατέχουν µόλις το 
42% της αγοράς. Τα αντίστοιχα νούµερα για τα εξειδικευµένα καταστήµατα 
διαµορφώνονται σε 7% και 9% αντίστοιχα.  

• Κοινή διαπίστωση των Ελλήνων παραγωγών είναι ότι το ελληνικό κρασί χρειάζεται τη 
στήριξη των Ελληνικών εστιατορίων της Γερµανίας.  

• Η διοργάνωση σεµιναρίων οινογνωσίας µε sommelier που χαίρουν µεγάλης εκτίµησης 
στη Γερµανία αποτελεί πρόσφορο τρόπο για την προώθηση των ελληνικών κρασιών. Το 
κοινό που προσέρχεται σε αυτά µπορεί µε άµεσο, ζωντανό και ευχάριστο τρόπο και σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα να αποκοµίσει ουσιώδεις γνώσεις για τις ποικιλίες των 
ελληνικών αµπελιών (αυτόχθονων και µη), για τις προόδους που έχουν σηµειώσει οι 
Έλληνες παραγωγοί τα τελευταία είκοσι χρόνια, και για τις δυνατότητες συνδυασµού 
οίνων-εδεσµάτων. Τα σεµινάρια αποτελούν επίσης ένα χώρο κατάλληλο για τη διατύπωση 
κρίσεων και προτάσεων για το ελληνικό κρασί, όπως για παράδειγµα ότι η δηµιουργία 
κρασιών από µία αυτόχθονη και µία διεθνή ποικιλία είναι µια µέθοδος για την ευκολότερη 
εξοικείωση των ξένων καταναλωτών µε το ελληνικό κρασί. 
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