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ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                   
                      ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
                           Γραφείο  
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

      
 
 Διεθνής Έκθεση Οίνου και Αποσταγμάτων “Vinexpo New York 2020” (2-3 Μαρτίου 2020) 

 
 Πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Μαρτίου τ.έ., στο εκθεσιακό κέντρο “Javits Center” Νέας 

Υόρκης, η 3η διεθνής έκθεση οίνων και αποσταγμάτων “Vinexpo New York”.  
  Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας δεν συμμετείχε με εθνικό περίπτερο (όπως άλλωστε είχε συμβεί 
και πέρσι, σε αντίθεση με την πρώτη χρονιά, οπότε υπήρξε εθνικό περίπτερο οργανωμένο από το φορέα 
Enterprise Greece), υπήρχε μεμονωμένη ελληνική συμμετοχή της εταιρείας «Αποστάγματα Καρδάση», με 
έδρα τον Τύρναβο, η οποία εξέθεσε ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα αποστάγματα από βότανα. Κατά την 
παρουσία μας στην έκθεση, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τόσο με τον ιδιοκτήτη της ανωτέρω 
εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Καρδάση, όσο και με τους εισαγωγείς ελληνικών οίνων στις ΗΠΑ, κ. Στέλιο 
Λογοθέτη (Purely Greece Imports), Aνδρέα Κελεμίδη (Oinos & Estia International) και Μιχάλη Παυλίδη 
(Old World Wines), με τους οποίους συνεργάζεται η ελληνική εταιρία - εκθέτης.   

Η δ/ντρια πωλήσεων της διοργανώτριας εταιρείας κα M.Ferris μας ξενάγησε στο χώρο της 
έκθεσης και μας ανέφερε ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 300 περίπου εταιρείες, από 30 
διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και κάποιες χωρίς ουδεμία παράδοση στο 
χώρο της οινοποιίας (π.χ. Βραζιλία). Υπογράμμισε εντούτοις ότι οι μεγαλύτερες εθνικές συμμετοχές ήταν 
της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, οι συμμετοχές των οποίων αντιπροσώπευαν άνω του 70% του 
συνόλου. Επισημαίνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης ελάμβαναν παράλληλα χώρα 
παράπλευρες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις προϊόντων, επιχειρηματικές συναντήσεις, συνέδρια (π.χ. 
ηλεκτρονικό εμπόριο οίνου, τάσεις στην αγορά λιανικής πώλησης οίνων), ενώ επίσης υφίστατο ειδικό 
τμήμα παρουσίασης βιολογικών προϊόντων. Τέλος είχε δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα, μέσω τις οποίας οι επισκέπτες μπορούσαν να εντοπίσουν πλήθος πληροφοριών για την έκθεση 
και λεπτομερή περιγραφή των εταιρειών που συμμετείχαν. 

Βάσει των εντυπώσεων που αποκομίσαμε από την περιήγησή μας στην έκθεση, θεωρούμε ότι  
παραμένει σε γενικές γραμμές περιορισμένης σχετικά έκτασης και κυριαρχείται, όπως προαναφέρθηκε, 
από παραγωγούς ανταγωνιστριών χωρών, κυρίως της Ιταλίας, η Ισπανίας και η Γαλλίας.  

Τέλος, παραθέτουμε ηλεκτρονικό σύνδεσμο, που μας προώθησε η κα Ferris, στον οποίο 
περιέχονται εξαιρετικά χρήσιμα βιντεοσκοπημένα σεμινάρια προς δυνητικούς εξαγωγείς οίνου, με 
στοιχεία για την εγχώρια αγορά, τις τάσεις, το θεσμικό πλαίσιο κ.λ.π., τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει 
να τύχουν του ενδιαφέροντος πάσας ελληνικής εταιρείας που φιλοδοξεί να επεκταθεί εξαγωγικά στις 
Η.Π.Α. 
 Ο σχετικός σύνδεσμος είναι ο ακόλουθος:  

https://www.vinexponewyork.com/exhibitor-education-program/ 
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