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Προβολή ελληνικών προϊόντων στην αλυσίδα delicatessen Käfer 
 
 

Στις 13 Ιουνίου τ.έ. ξεκίνησε η εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων στο Μόναχο, 

η οποία θα διαρκέσει από 13 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου, στα 7 καταστήματα λιανικής πώλησης 

της αλυσίδας delicatessen Käfer και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ομίλου. Όπως μας 

διαβεβαίωσε ο υπεύθυνος του ομίλου κ. L. Geyer, τα ελληνικά προϊόντα που 

περιλαμβάνονται στην εκδήλωση θα παραμείνουν στα καταστήματα του ομίλου για 4 

ακόμη εβδομάδες μέχρι τις 15 Αυγούστου. 

Σε διαδοχικές επισκέψεις μας στα καταστήματα και ιδιαίτερα στο κεντρικό κατάστημα 

του ομίλου, διαπιστώσαμε ότι τα 70 περίπου ελληνικά προϊόντα, τα οποία επέλεξαν οι 

υπεύθυνοι του ομίλου Käfer για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, έχουν τοποθετηθεί σε περίοπτη 

θέση, ανάλογα με την κατηγορία τους, και σε σημεία αυξημένης διέλευσης του 

καταναλωτικού κοινού, ενώ παράλληλα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση στις ετικέτες των 

ραφιών, με τη χαρακτηριστική ένδειξη Hello Greece που αποτελεί και το λογότυπο της 

εκδήλωσης. 

Επιπρόσθετα, οι 4 μεγάλες βιτρίνες του κεντρικού καταστήματος έχουν διακοσμηθεί 

αποκλειστικά με ελληνικά προϊόντα και διαφημιστικά banners της εκδήλωσης, ενώ στις 

εισόδους των καταστημάτων έχουν τοποθετηθεί φυλλάδια παρουσίασης επιλεγμένων 

ελληνικών προϊόντων. 

Αντίστοιχο υλικό προβολής έχει αναρτηθεί στα social media και στον ιστότοπο του 

ομίλου, όπου έχει δημιουργηθεί landing page για την εν λόγω εκδήλωση. Φωτογραφικό 

υλικό έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στο πλαίσιο της εκδήλωσης το Käfer διοργανώνει δυο 

θεματικές βραδιές ελληνικής κουζίνας με ελληνικά εδέσματα και κρασιά, η πρώτη εκ των 

οποίων πραγματοποιήθηκε ήδη με μεγάλη επιτυχία στις 23 Ιουνίου. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης στο bistro των καταστημάτων του ομίλου διατίθεται καθημερινά 

ελληνικό μενού και σερβίρονται ελληνικά κρασιά. 

Από τις συζητήσεις μας με τον κ. Geyer προέκυψε ότι η ανταπόκριση του 

καταναλωτικού κοινού προς τα περισσότερα ελληνικά προϊόντα κινείται μέχρι στιγμής σε 

ικανοποιητικά επίπεδα και αναμένεται ανανέωση των παραγγελιών μέχρι την ολοκλήρωση 

της εκδήλωσης. Αναλυτικά στοιχεία για τις πωλήσεις των ελληνικών προϊόντων θα μας 

χορηγηθούν από το Käfer μετά το τέλος της εκδήλωσης. 

Από πλευράς μας, επισημαίνουμε ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται 

ανάλογη εκδήλωση προβολής ελληνικών προϊόντων στη Βαυαρία, αλλά και γενικότερα στη 

https://drive.google.com/drive/folders/1FC9YyCmFTLy3iikSBCg363lcqy6bxREf?usp=sharing
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Γερμανία, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, και θεωρούμε ότι η ανωτέρω εκδήλωση 

αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αναβάθμιση της εικόνας και την ανάδειξη ποιοτικών 

ελληνικών προϊόντων που απευθύνονται σε καταναλωτικό κοινό υψηλής εισοδηματικής 

στάθμης. 

Υπενθυμίζεται ότι η προετοιμασία της εκδήλωσης σε συνεργασία με τους υπευθύνους 

του ομίλου Käfer και τους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων διήρκησε περισσότερο από ένα 

χρόνο και κατέστη εφικτή χάρη στη συνεργασία και τη χρηματοδότησή της από το 

Enterprise Greece. 


