ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012
«Η Ελλάδα των δηµιουργών»
Το Οινόραµα, η πιο σηµαντική έκθεση του αµπελοοινικού κλάδου και πλατφόρµα ανάδειξης
των οινοποιείων της χώρας, οργανώνεται φέτος 16-19 Μαρτίου 2012, στο εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ
(12ο χλµ. Αθηνών Λαµίας, Μεταµόρφωση).
Στο Οινόραµα 2012 το ελληνικό κρασί και οι άνθρωποί του θα δείξουν πως ήδη
ενσαρκώνουν σηµαντικά στοιχεία της νέας Ελλάδας, που ανατέλλει µέσα από την κρίση:
Αυθεντικότητα, Δηµιουργία, Σκληρή Δουλειά και Επιτυχία. Αυτά τα στοιχεία έχουν συµβάλει στη
θετική εικόνα που έχει η ελληνική κοινωνία για το ελληνικό κρασί, την οποία σχηµατίζουν σταδιακά
και ξένες αγορές. Αυτήν την εικόνα προβάλει το Οινόραµα, εστιάζοντας φέτος στον άνθρωπο· τους
έλληνες δηµιουργούς.
«Υπάρχει σήµερα µια τάση στον κόσµο: να επιβραβεύει όσους δηµιουργούν, όσους
παράγουν ελληνικά προϊόντα, τους επιχειρηµατίες εκείνους που φέρνουν πλούτο στην πατρίδα.
Είναι µια από τις επιπτώσεις της κρίσης και της πλήρους αποδόµησης του “δήθεν”. Επιστρέφουµε
σε µια πιο αληθινή Ελλάδα, όπου το ελληνικό κρασί και το ελληνικό απόσταγµα θα κληθούν να
παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο», δηλώνει ο Ντίνος Στεργίδης, διευθυντής της έκθεσης.
Το Οινόραµα διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, στην Αθήνα, από το 1994. Το φετινό, 11ο
Οινόραµα, θα διαρκέσει 3½ ηµέρες, λειτουργώντας και Δευτέρα, ηµέρα αφιερωµένη στους
επαγγελµατίες της εστίασης και στις κάβες, ενώ το Σαββατοκύριακο θα υποδεχθεί και καταναλωτές.
Καταξιωµένοι και νεότεροι οινοπαραγωγοί, εισαγωγείς, διακινητές κρασιών και
αποσταγµατοποιοί όλης της Ελλάδας θα παρουσιάσουν χιλιάδες προϊόντα, ενώ εισαγωγείς και
κατασκευαστές αµπελοοινικού εξοπλισµού και εφοδίων θα εκθέσουν νέα και καθιερωµένα προϊόντα
τους, σε ειδικό τµήµα της έκθεσης. Επίσης σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, την «Πλατεία
Γευσιγνωσίας», θα εκτεθούν µε πλήρη στοιχεία εκατοντάδες επιλεγµένα κρασιά της έκθεσης, για
δοκιµή µόνο από επαγγελµατίες. Όπως πάντα, θα λειτουργήσει χώρος VIP υποδοχής, για τον Τύπο,
ξένους αγοραστές κ.λπ., καθώς και για επαγγελµατικά ραντεβού εκθετών.
Σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ), στο Οινόραµα
2012 αναµένονται σηµαντικοί ξένοι αγοραστές, οινοχόοι και δηµοσιογράφοι οίνου, που
αναγνωρίζουν την έκθεση ως εργαλείο για τη δουλειά τους. Τώρα µάλιστα που το ελληνικό κρασί
προσπαθεί να εδραιωθεί διεθνώς, πιο οργανωµένα από κάθε άλλη φορά, το Οινόραµα αποτελεί
σηµαντικό µέσο της προσπάθειας αυτής, για τόνωση των εξαγωγών.
Το Οινόραµα απευθύνεται σε όλους όσοι εµπλέκονται επαγγελµατικά µε το αµπέλι και το
κρασί, καθώς και σε όλους τους οινόφιλους καταναλωτές. Η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους τους
σχετικούς επαγγελµατίες και τους δηµοσιογράφους και για όσους διαθέτουν πρόσκληση. Αλλιώς, το
εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και ισχύει και για τις 3½ ηµέρες.
Παρασκευή 16 Μαρτίου:
Κυριακή 18 Μαρτίου:

Οινόραµα 2012, µέρες και ώρες λειτουργίας
15:00-19:00,
Σαββάτο 17 Μαρτίου:
10:00-19:00,
Δευτέρα 19 Μαρτίου:

Το Οινόραµα διοργανώνει η εταιρεία οινικής επικοινωνίας Vinetum.
Πληροφορίες: 210 766 0560, www.oenorama.com και info@vinetum.gr

10:00-19:00,
10:00-18:00

