ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2010
Ανοίγει τις πόρτες της την Παρασκευή
Απτόητοι από την κρίση, οι οινοποιοί της χώρας ετοιµάζονται να υποδεχθούν φίλους
και πελάτες στη µεγάλη κλαδική τους έκθεση, Οινόραµα, που ανοίγει τις πύλες της
την Παρασκευή το απόγευµα, 12 Μαρτίου και θα λειτουργήσει µέχρι και τη Δευτέρα
15 Μαρτίου.
Η έκθεση οργανώνεται κάθε δύο χρόνια στην Αθήνα µε εκθέτες οινοποιεία, εταιρείες
αµπελοοινικού εξοπλισµού και υπηρεσίες.
«Ασφαλώς η κρίση έχει επηρεάσει τις πωλήσεις µας, αλλά παρ’ όλα αυτά στην
έκθεση συµµετέχουν σχεδόν 150 οινοποιεία και περίπου 50 προµηθευτές του
αµπελοοινικού κλάδου», δήλωσε ο διευθυντής της έκθεσης, Ντίνος Στεργίδης.
Το Οινόραµα διεξάγεται για 10η φορά, φέτος στο εκθεσιακό κέντρο MEC, στην
Παιανία. Ανταποκρινόµενοι στα σηµεία των καιρών, οι οργανωτές έχουν δώσει
µεγάλη έµφαση στην προσέλκυση εστιατόρων, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν
σεµινάρια που αφορούν τη σωστή τιµολόγιση του κρασιού ενώ θα τους προταθούν
σε ειδική εκδήλωση όλα τα φτηνά κρασιά της έκθεσης, δηλαδή κρασιά η τιµή των
οποίων, στο εστιατόριο δεν πρέπει κανονικά να ξεπερνά τα 18 €.
Στο Οινόραµα θα γίνει επίσης η 1η πανελλήνια παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου
για το ελληνικό κρασί από την Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση Αµπέλου και
Οίνου. Πρόκειται για την απάντηση του οινοποιητικού κλάδου στην κρίση και στις
προκλήσεις του µέλλοντος, µέσα από µια ολοκληρωµένη πρόταση που περιλαµβάνει
την επανατοποθέτηση του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, µε αφετηρία όλα
τα δυνατά του σηµεία. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει το Σάββατο 10:30 – 13:00.
Την έκθεση αναµένεται να επισκεφθούν σηµαντικά ονόµατα της οινικής
δηµοσιογραφίας από το εξωτερικό, κυρίως από την Αµερική και τη Γερµανία (που
είναι αυτή τη στιγµή οι δύο πιο σηµαντικές αγορές του εξωτερικού για το ελληνικό
κρασί), αλλά και από τη Ρωσία που είναι σηµαντική αναδυόµενη αγορά.
Η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν για τους επαγγελµατίες, ενώ το εισιτήριο για
τους καταναλωτές κοστίζει 15 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο
www.oenorama.com.
Το Οινόραµα οργανώνει η εταιρεία οινικής επικοινωνίας Vinetum. Τηλ.: 210 766 0560
& info@vinetum.gr.
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