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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Απολογισμός Εκδήλωσης Προβολής και Προώθησης Ελληνικού Κρασιού στη 

Σεούλ. 

 

Πραγματοποιήθηκε με πολύ αξιόλογη επιτυχία στην Σεούλ στις 29-30 Μαΐου τ.ε. εκδήλωση 

προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού. Η διοργάνωση της εν λόγω δράσης έγινε από 

το Enterprise Greece με τη συνεργασία του έγκριτου και εξειδικευμένου οινικού περιοδικού Wine 

Review και του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Σεούλ. Καθώς δεν κατέστη εφικτό να 

χρηματοδοτηθούν για το 2018 οι δράσεις του προγράμματος προβολής και προώθησης ελληνικού 

οίνου στην Κορέα από το ΥΠ.Α.Α.Τ., το κόστος καλύφθηκε εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό 

του Enterprise Greece. 

Στο πλαίσιο αυτό, έλαβαν χώρα στις 29 Μαΐου στο ξενοδοχείο JW Marriott Dongdaemun: 

 Ένα πρωινό Master Class για το λευκό και ένα απογευματινό για το κόκκινο κρασί, 

διάρκειας δύο ωρών έκαστο, τα οποία παρουσίασε με τον γνωστό, χαρισματικό του 

τρόπο ο Master of Wine κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης και παρακολούθησαν με 

εξαιρετικό ενδιαφέρον περί τους 130 συνολικά επαγγελματίες του χώρου 

(εισαγωγείς διανομείς, μεγάλοι αγοραστές, εκπρόσωποι εντύπων και ψηφιακών 

μέσων ενημέρωσης, καθώς και εκπαιδευτές οίνου). Τα σεμινάρια προλόγισε ο 

υπογράφων. 

 Παράλληλη ελεύθερη γευσιγνωσία ελληνικού οίνου. Για πρώτη φορά, τέσσερις 

εισαγωγείς ελληνικού οίνου στην Κορέα παρουσίασαν τις ετικέτες που 

εκπροσωπούν, ενώ έγινε γευσιγνωσία από εξειδικευμένους Κορεάτες ετικετών που 

δεν εκπροσωπούνται ακόμη στην αγορά της Κορέας. Ο κύριος Γιάννης Λάμπρου, 

παραγωγός των οργανικών οίνων Μεθυμναίος ήταν παρών και παρουσίασε ο ίδιος 

τα προϊόντα του, πραγματοποιώντας προχωρημένες συζητήσεις με Κορεάτες 

επιχειρηματίες για την εξαγωγή των προϊόντων του στην εδώ αγορά. 



Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

 

 Παροχή γεύματος σε συνδυασμό με γευσιγνωσία κρασιού προς το σύνολο των 

καλεσμένων στα Master Classes και στην ελεύθερη γευσιγνωσία, καθώς και σε 

εξέχοντες προσκεκλημένους της Πρεσβείας 

Επιπλέον, στις 30 Μαΐου παρετέθη επίσημο γεύμα με συνοδεία επιλεγμένων ελληνικών 

κρασιών, στο οποίο παρακάθησαν εξέχοντες εισαγωγείς, αγοραστές και γευσιγνώστες οίνου. 

Η συνολική μας εντύπωση είναι ότι η ανωτέρω δράση έχει εξελιχθεί διαχρονικά και αποτελεί 

πλέον μια κατασταλαγμένη, συμπαγή και ουσιαστική εκδήλωση προώθησης του ελληνικού 

κρασιού στην Κορέα. Προκειμένου οι εκδηλώσεις αυτές να παρουσιάσουν πιο απτά 

αποτελέσματα, είναι απολύτως απαραίτητο να είναι παρούσες περισσότερες ελληνικές 

οινοποιητικές επιχειρήσεις ώστε να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους όπως μόνο εκείνες ξέρουν. 

Η απουσία τους μεταφέρει ένα μη θετικό μήνυμα προς τις Κορεατικές επιχειρήσεις του κλάδου, 

ώστε η στρατηγική πρόσκλησης εισαγωγέων, εμπόρων και μεγάλων αγοραστών χάνει ένα μεγάλο 

μέρος του νοήματός της, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να κλειστεί συμφωνία για ετικέτα που δεν 

την παρουσιάζει ο παραγωγός της. 

Σε ότι αφορά στη συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος προβολής και 

προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Κορέα, είναι βέβαια γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το 

κόστος του είναι ακριβό σε σχέση με το αποτέλεσμα (εξαγωγές περί τα 120.000 δολάρια ΗΠΑ το 

2017). Ωστόσο, οι εξαγωγές μας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες πριν την υλοποίηση του 

προωθητικού προγράμματος και, αν και οι εξαγωγές μας παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 

87% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τα 

προωθητικά προγράμματα στις χώρες της Άπω Ανατολής, της Κορέας βέβαια μη εξαιρουμένης, 

πρέπει να έχουν διάρκεια προκειμένου να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι κατά 

συνέπεια ιδιαίτερα σημαντική ή έγκαιρη έγκριση και εκταμίευση από το ΥΠ.Α.Α.Τ. των 

κονδυλίων για τις προωθητικές ενέργειες που αφορούν το ελληνικό κρασί στην Κορέα κατά το 

2019 ώστε να μην απωλεσθεί το momentum του προϊόντος σε μία σημαντική και πολλά 

υποσχόμενη αγορά-στόχο. Ακόμη, δεν αποτελεί προφανώς βέλτιστη πρακτική η συγκέντρωση 

όλων των δράσεων στο πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους και η απουσία μας στο δεύτερο, 

κρίσιμο, εξάμηνο που οδηγεί στην έντονη αγοραστική κίνηση των εορτών του τέλους του έτους. 

Το κρασί είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, 

καθώς μάλιστα το ακόμη αδύναμο προφίλ μας (weak country branding) συνεχίζει να αποτελεί το 

υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγών, ιδίως σε τόσο αναπτυγμένες και απαιτητικές 
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αγορές όσο της Κορέας. Καθώς οι πόροι για την προώθηση των προϊόντων μας και την βελτίωση 

του ελληνικού brand είναι καταφανώς περιορισμένοι, πιστεύουμε ότι ακριβά προγράμματα, όπως 

αυτό του κρασιού, θα πρέπει να συνδυάζονται με την επιπλέον προβολή τόσο της ελληνικής 

γαστρονομίας και των επώνυμων προϊόντων της όσο και του τουριστικού μας προϊόντος. Η 

προβολή των επιπλέον κλάδων θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση του συνολικού 

παραγωγικού προφίλ της χώρας μας με αυτονόητα θετικά αποτελέσματα για όλα τα προϊόντα της. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


