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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                    Μαδρίτη, 22 Μαΐου 2018 

                    

   

Συνάντηση με εκπροσώπους κλαδικού οινικού τύπου στην Ισπανία για την 

παρουσίαση στοχευμένης εκδήλωσης προώθησης οίνων με διεθνή χαρακτήρα 

(Μercados del Vino y la Distribución, ΜVD, Μαδρίτη, 18/19 Σεπτεμβρίου 2018). 

 

 Στις 11 Μαΐου τ.έ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης από κοινού με τον Πρέσβυ της Ελλάδας στην Ισπανία, κ. Λάζαρη, με την 

πρόεδρο του ισπανικού κλαδικού οινικού εντύπου Μercados del Vino y la Distribución 

και συνεργάτιδάς της, κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας. 

 Σύμφωνα με τις συνομιλήτριές μας, το MVD αποτελεί ετήσια έκδοση, κορυφαία στο 

είδος της στην Ισπανία, για την ισπανική αγορά οίνου και διανομής και απευθύνεται 

στους επαγγελματίες και διαμορφωτές γνώμης του χώρου, οι οποίοι επιθυμούν μία 

εμπεριστατωμένη οικονομική και στατιστική ενημέρωση για τον οινικό κόσμο.  Ακόμη, 

δημοσιεύει ηλεκτρονικά ενημερωτικά έντυπα, ανά τρίμηνο. 

Λόγος της συνάντησης ήταν η επίτευξη καταρχήν επαφής καθώς και προσέγγισής μας 

για την παρουσίαση στοχευμένης δράσης με διεθνή χαρακτήρα, την οποία θα 

πραγματοποιήσει το MVD, στη Μαδρίτη από 18 έως 19 Σεπτεμβρίου τ.έ. και η ανάδειξη 

των πλεονεκτημάτων της εκδήλωσης, η οποία φιλοδοξεί να συγκεντρώσει μεγάλο 

αριθμό ξένων συμμετεχόντων που θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τους 

κλαδικούς εκπροσώπους (παραγωγούς και διανομείς) τόσο της Ισπανίας όσο και άλλων 

χωρών.  

Όπως μας ανέφεραν οι εκπρόσωποι του ΜVD που γνώριζαν ήδη αρκετά πράγματα για 

τις ελληνικές γηγενείς ποικιλίες οίνων, αν και η Ισπανία αποτελεί, κατά γενική ομολογία, 

πολύ σημαντική οινοπαραγωγική χώρα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται, ναι μεν αργά 

αλλά σταθερά, στροφή στις προτιμήσεις των Ισπανών καταναλωτών, οι οποίοι 

αναζητούν νέες γεύσεις και ποικιλίες (λ.χ. ελαφριά λευκά και ροζέ κρασιά), οι ανάγκες 

των οποίων δεν καλύπτονται απαραίτητα από τα υπάρχοντα ισπανικά προϊόντα. 

Προσέθεσαν ότι πλέον οι Ισπανοί παραγωγοί και διανομείς αναζητούν νέες συνεργασίες 

και επενδύσεις εκτός Ισπανίας και ότι υπάρχει περιθώριο εισόδου για τις ελληνικές 

εταιρείες παραγωγής και εμπορίας οίνου στην Ισπανία. 
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Από πλευράς μας, το εν λόγω εγχείρημα αποτιμάται καταρχήν θετικά. Εξάλλου, το 

Γραφείο μας κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει την ανάγκη διερεύνησης της ισπανικής 

αγοράς εν γένει από τις ελληνικές εταιρείες, η οποία υστερεί σε προτεραιότητα σε σχέση 

με τις υπόλοιπες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, χωρίς προφανή λόγο, παρά το γεγονός 

ότι η Ισπανία αποτελεί την τέταρτη σημαντικότερη αγορά στην Ευρώπη.  

Ακολουθεί αναλυτικό σημείωμα του Γραφείου μας με τα κύρια σημεία της επικείμενης 

στοχευμένης εκδήλωσης, προς πληρέστερη ενημέρωσή σας καθώς και σε περίπτωση 

εξέτασης τυχόν συμμετοχής της χώρας μας σε εν θέματι εκδήλωση.  

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΞΕΝΩΝ ΟΙΝΩΝ 

Μercados del Vino y la Distribución, Μαδρίτη, 18/19 Σεπτεμβρίου 2018 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ισπανία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες χώρες στην Ευρώπη στον τομέα 

παραγωγής οίνου, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η ποιότητα των ισπανικών κρασιών 

θεωρείται εξαιρετική και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία. 

Φημισμένα ισπανικά κρασιά με ονομασία προελεύσεως, όπως από την περιοχή της 

Ριόχα (Rioja), Πενεδές (Penedés), Ριβέρα δελ Ντουέρο (Ribera del Duero), τα κρασιά 

της Μάλαγας, η κάβα (αφρώδης οίνος) Καταλονίας ή το μοσκατέλ (παρόμοιο με το 

ελληνικό μοσχάτο) είναι ορισμένα από αυτά. Η Ισπανία παράγει επίσης άφθονα 

οινοπνευματώδη ποτά, τα οποία είναι ονομαστά και εκτός της χώρας, ιδίως εκείνα των 

περιοχών της Ταραγόνα, της Βαρκελώνης και της Ανδαλουσίας.  

Παρά το γεγονός ότι οι εισαγωγές από άλλες γεωγραφικές περιοχές είναι περιορισμένες, 

έχει αυξηθεί η ζήτηση για διαφορετικά είδη οίνου από όλες τις χώρες σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Οι παραγωγοί οίνου έχουν ήδη ξεκινήσει επενδύσεις σε άλλες ηπείρους, με 

στόχο τόσο την προώθηση των ισπανικών κρασιών και την κάλυψη της ζήτησης που 

υπάρχει στον τομέα όσο και την απόκτηση επιχειρηματικού μεγέθους, το οποίο θα τους 

επιτρέψει να  διαφοροποιήσουν  την προσφορά τους.  

Ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εξέλιξη της νέας επενδυτικής ροής που προκύπτει 

από τη ζήτηση διαφορετικών ειδών οίνου στην Ισπανία, είναι τα εξής: 

 Οι τρόποι διαχείρισης αυτής της νέας πρόκλησης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%82
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 Η επιλογή των κατάλληλων φορέων για την ενεργοποίηση της κατανάλωσης 

νέων ειδών κρασιού καθώς και ο ρόλος των παραγωγών και των διανομέων 

 Αναζήτηση των μεθόδων προώθησης οίνου από πλευράς αλλοδαπών 

παραγωγών  

 Ο ρόλος των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών  

 Η συμβολή των θεσμικών και κλαδικών οργανώσεων.  

2. ΔΡΑΣΗ 

Η διεθνής αγορά οίνου παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης και εμπορικής 

ανάπτυξης. Για αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμη η υλοποίηση στοχευμένης δράσης, με 

κύριο διοργανωτή τον οργανισμό που εκδίδει το κλαδικό έντυπο, Μercados del Vino y la 

Distribución, για το διήμερο 18/19 Σεπτεμβρίου 2018 στη Μαδρίτη, η οποία αφορά την 

προώθηση μίας συνάντησης με διεθνή χαρακτήρα για ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς 

οίνου (παραγωγών και διανομέων), ώστε να συζητηθούν οι μέθοδοι για την προώθηση 

νέων ειδών οίνου σε διεθνές επίπεδο.  

3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

 Εκπρόσωποι ισπανικών οινοποιείων  

 Εκπρόσωποι αλλοδαπών οινοποιείων  

 Εκπρόσωποι ανεξάρτητης διανομής 

 Διανομείς μεγάλων περιοχών  

 Σύμβουλοι Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των Πρεσβειών  

 Εκπρόσωποι του αμπελουργικού τομέα  

 Εκπρόσωποι καταναλωτών  

 Εμπορικοί αντιπρόσωποι  

 Τράπεζες με ενδιαφέρον στο γεωργικό τομέα 

 Ασφαλιστικές εταιρείες  

 Εκπρόσωποι του ισπανικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και 

Επενδύσεων (ICEX) και του Κέντρου Βιομηχανικής και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (CDTI). 

4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 Γερμανία  

 Αργεντινή  

 Αυστραλία  

 Βραζιλία  

 Χιλή  

 Ηνωμένο Βασίλειο  

 Γαλλία  
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 Ουγγαρία  

 Ιταλία  

 Μαρόκο 

 Μεξικό 

 Νέα Ζηλανδία  

 Πορτογαλία  

 Νότια Αφρική  

 Ουρουγουάη 

5. ΛΟΓΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

 Συγκρίνοντας το έτος 2016 με το 2015, η κατανάλωση οίνου ανά άτομο αυξάνεται 

στα νοικοκυριά (πλήρη στοιχεία για το 2017 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα) 

 Σημειώνεται αύξηση των εισαγωγών οίνου κατά 167,16% στις χώρες που δεν 

αντιπροσωπεύουν τις πρώτες 9 κορυφαίες χώρες πωλήσεων οίνου. Αυτό 

σημαίνει ότι ανοίγουν νέοι δρόμοι στην αγορά του κρασιού.  

 Παρατηρείται αναπτυξιακή τάση στον εκθεσιακό τομέα: η αξία των εισαγωγών 

οίνου αυξήθηκε περί το 30% την περίοδο 2016/2017.  

 Τα τελευταία 4 χρόνια παραμένει σταθερή η τάση για αύξηση των εξαγωγών σε 

ποσοστό της τάξεως του 6%. 

 Αυξάνεται η ζήτηση για κρασιά εξωτερικού στην Ισπανία. 

6. ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

 Συζήτηση / Κύκλος διαβουλεύσεων για τα πιο σημαντικά θέματα  

 Εργασίες ημερίδας με παρουσίαση των ήδη δημοσιευμένων στοιχείων εξέλιξης 

της εγχώριας αγοράς τόσο της Ισπανίας όσο και των άλλων χωρών από ειδικούς 

αναλυτές 

 Εκθέσεις  

 Πίνακες οινογνωσίας από κάθε χώρα ξεχωριστά.  

Διάρκεια : 1 ημέρα (9.00/18.00) 

7. ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΟΥ  (18/19 Σεπτεμβρίου, 2018) 

Γενικά οφέλη της εκδήλωσης: 

 Θα γίνει αναφορά στους χορηγούς/συμμετέχοντες με όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα δημοσιευθούν στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης  

 Η οπτική ταυτότητα των χορηγών-επιχειρήσεων θα έχει μία ξεχωριστή 

παρουσία  

 Στις προσκλήσεις  
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 Στον τοίχο φωτογραφιών (photocall) της εκδήλωσης  

 Στο υπόλοιπο διακοσμητικό υλικό που θα τοποθετηθεί στην 

εκδήλωση  

 Δημοσίευση 3 δελτίων τύπου στην ιστοσελίδα ΜVD  

 Οι εταιρίες χορηγοί θα μπορούν να συμβληθούν με τους εκπροσώπους 

των διανομέων οίνου στην Ισπανία.  

 

8. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 Εβδομαδιαία επικοινωνία μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης στα δελτία 

ενημέρωσης που δημοσιεύονται κάθε Δευτέρα στην ιστοσελίδα της Αγοράς 

Οίνου και Διανομής (MVD) 

 Παροχή βοήθειας και επικοινωνίας πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά την 

εκδήλωση  

 Ηλεκτρονικά ειδικά δελτία τύπου με αναφορά στα βραβεία επιχειρήσεων, 

δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα MVD  

 Δημοσίευση βίντεο της εκδήλωσης στις ιστοσελίδες www.wineclan.com και στην 

ιστοσελίδα της Αγοράς Οίνου και Διανομής (MVD) σε ζωντανή  μετάδοση 

 Διαφημιστικό πανό με αναγραφή όλων των πληροφοριών της εκδήλωσης και των 

χορηγών καθώς και όλες οι πληροφορίες των επιχειρήσεων-χορηγών (λογότυπο 

και ιστοσελίδα της επιχείρησης) 

 Το λογότυπο των επιχειρήσεων θα αναγράφεται στις προσκλήσεις που 

αποστέλλονται σε όλες τις βάσεις δεδομένων. Επιπλέον, το λογότυπο και η 

ιστοσελίδα των επιχειρήσεων θα αναγράφεται στα δελτία τύπου και στην 

ιστοσελίδα MVD κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ένα μήνα μετά την 

ολοκλήρωσή της 

 Ειδική αναφορά στην ημέρα αυτή 

 Το λογότυπο θα αναφέρεται σε όλα τα δελτία τύπου πριν και μετά τη διοργάνωση 

 Το λογότυπο θα σημειώνεται στον φωτογραφικό τοίχο που θα έχει τοποθετηθεί 

στην κεντρική είσοδο  

 Δημοσίευση δελτίου τύπου 4 σελίδων στην εφημερίδα Αγορά Οίνου και Διανομής  

 

9. ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ  

 Κατηγορία 1 : Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη που 

αναφέρθηκαν, παρουσία της χώρας στη συζήτηση με συμμετοχή έως και 

4 άτομα: 1.200 ευρώ 

 Κατηγορία 2 : Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη, 

παρουσίαση της χώρας, με πρόσβαση στην ημερίδα έως και 5 

συμμετεχόντων και συμμετοχή στον κύκλο διαβουλεύσεων/συζητήσεων: 

3.000 ευρώ  

http://www.wineclan.com/
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 Κατηγορία 3: Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη, παρουσία 

της χώρας με συμμετοχή στην εκδήλωση έως και 5 συμμετεχόντων στην 

ημερίδα και έως και 5 οινοποιείων στην εκθεσιακή ζώνη, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τον κύκλο διαβουλεύσεων: 

5.500 ευρώ  

 Κατηγορία 4 : Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη, παρουσία 

της χώρας με συμμετοχή στην εκδήλωση έως και 10 συμμετεχόντων στην 

ημερίδα και έως και 10 οινοποιείων στην εκθεσιακή ζώνη, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κύκλο 

διαβουλεύσεων: 8.000 ευρώ  

 Κατηγορία 5 : Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη, παρουσία 

της χώρας με συμμετοχή έως και 15 συμμετεχόντων στην ημερίδα και 

έως και 15 οινοποιείων στην εκθεσιακή ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κύκλο διαβουλεύσεων: 10.500 ευρώ  

 Κατηγορία 6 : Συμπεριλαμβάνει, πέραν από τα γενικά οφέλη, παρουσία 

της χώρας με συμμετοχή έως και 15 συμμετεχόντων στην ημερίδα και 

άνω των 15 οινοποιείων στην εκθεσιακή ζώνη, συμπεριλαμβανομένων 

των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον κύκλο διαβουλεύσεων: 15.000 

ευρώ  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Mónica Muñoz Blanco – Presidente  

Τμήμα Marketing : Joaquin Garcia  

jgarcia@contenidosev.com  

+34 666571882 / +34 913612280 
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