∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ»

Εµπορικό σήµα κρασιού στα Ελληνικά:
…………………………………………………………………………..…………..................
Εµπορικό σήµα κρασιού στα Αγγλικά:
…………………………………………………………………………..…………..................
Όνοµα οινοπαραγωγού:……………………………………………………………..............
Όνοµα οινοπαραγωγού στα Αγγλικά:.………………………………………………...........
Εσοδεία κρασιού (vintage):………………………………………………………….............
Επακριβής ποικιλιακή σύνθεση σε % (varietal make-up):.………………………….........
…………………………………………………………………………..…………...................
…………………………………………………………………………..…………...................
Ωρίµαση σε βαρέλι (barrel aged): NAI  OXI 
Είδος βαρελιού (wood):
…………………………………………………………………………..…………...................
Προέλευση (provenance), γενική (π.χ. “Πελοπόννησος”):.………………………….........
Ζώνη παραγωγής (appellation) (π.χ. “Νεµέα”, “Πυλία”):.……………………….…...........
Όγκος παραγωγής σε φιάλες (volume/bottles):.………………………............................
Μέσος όρος τελικής λιανικής πώλησης στην κάβα (µε ΦΠΑ):...………………….......
Αριθµός περιπτέρου στο Οινόραµα (stand#):.................................................................
Contact person (στο περίπτερό σας):.……………………………………………...............
Τηλέφωνο εταιρείας (telephone):.…………………………………………………...............

Email:.………………………………………………………………...............................
VINETUM ΕΠΕ
Λεωφ. Καρέα 41, 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210 766 0560, Φαξ: 210 766 0680
Email: info@vinetum.gr. Website: www.oenorama.com

«Πλατεία Γευσιγνωσίας» στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012
Αγαπητοί Εκθέτες,
Ύστερα από την εξαιρετική αποδοχή και επιτυχία που γνώρισε η
«Πλατεία Γευσιγνωσίας» στις προηγούµενες διοργανώσεις της έκθεσης
ΟΙΝΟΡΑΜΑ (2006, 2008 και 2010), επαναλαµβάνουµε και φέτος την
ίδια δράση, µε µικρές αλλαγές, ως προς τη συµµετοχή και το κόστος
κρασιών ανά εκθέτη, προς το συµφέρον των συµµετεχόντων και στο
πλαίσιο της συγκυρίας που βρίσκεται σήµερα η Ελλάδα.
Υπενθυµίζουµε το σκεπτικό της «Πλατείας Γευσιγνωσίας» («Oenorama
Wine Gallery»): Πρόκειται ουσιαστικά για µια «έκθεση µέσα στην
έκθεση», που επιτρέπει στους επαγγελµατίες επισκέπτες να
δοκιµάσουν απρόσκοπτα τα «καλύτερα κρασιά της έκθεσης», όπως τα
διάλεξαν οι ίδιοι οι εκθέτες, αποκοµίζοντας ένα «πανόραµα» του
ελληνικού αµπελώνα.
Τα κρασιά βρίσκονται οµαδοποιηµένα, σύµφωνα µε το χρώµα, την
ποικιλία, την ηλικία, την προέλευση και τα γευστικά τους χαρακτηριστικά
και παρουσιάζονται στον επισκέπτη µε αναλυτική επεξηγηµατική
καρτέλα σε δύο γλώσσες (ελληνική και αγγλική).
Η οµαδοποίηση των κρασιών που θα συγκεντρωθούν, η επάνδρωση και
ο εξοπλισµός της αίθουσας, η επίβλεψη της γευστικής δοκιµής και η
µέριµνα για τα κρασιά εντός της Πλατείας Γευσιγνωσίας γίνονται µε
ευθύνη της εταιρείας Vinetum, χωρίς την παρουσία προσωπικού των
εκθετών. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δηµιουργείται από το µηδέν
ένα άριστο περιβάλλον γευσιγνωσίας, σε ξεχωριστό χώρο, µεγαλύτερο
των 210 τ.µ. Μια οµάδα οινοχόων και οινολόγων επιβλέπει επί µονίµου
βάσεως τα κρασιά, ώστε όλα να είναι όπως πρέπει.
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Οι επαγγελµατίες γευσιγνώστες αγαπούν ιδιαίτερα αυτού του τύπου την
παρουσίαση, γιατί µπορούν να δοκιµάζουν µε την ησυχία τους και να
συγκρίνουν τα κρασιά που έχουν µπροστά τους, παίρνοντας σηµαντικές
πληροφορίες από την έντυπη ταυτότητα που τα συνοδεύει. Στην
«Πλατεία Γευσιγνωσίας» το προϊόν σας «µιλάει» από µόνο του και σε
περίπτωση που ικανοποιήσει τον δοκιµαστή, αυτός µπορεί εύκολα να
σας αναζητήσει µέσα στην έκθεση, αφού ο αριθµός του περιπτέρου σας
αναφέρεται στη δίγλωσση φόρµα «∆ελτίο Ταυτότητας Κρασιού».
Όπως και σε προηγούµενες διοργανώσεις, µια ειδική σήµανσηαυτοκόλλητο, «Oenorama 2012 – Greek Varietals», επάνω στη φιάλη,
θα καταδεικνύει τα κρασιά που περιέχουν περισσότερο από 50%
αυτόχθονες ελληνικές ποικιλίες αµπέλου. Αυτό συνάδει µε την
κατεύθυνση που προωθείται σήµερα το ελληνικό κρασί στο εξωτερικό
και διευκολύνει ιδιαίτερα τους ξένους επισκέπτες της έκθεσης.
Φέτος, ικανοποιώντας την επιθυµία πολλών οινοποιών, οι εκθέτες του
Οινοράµατος έχουν το δικαίωµα να συµµετάσχουν στην Πλατεία
Γευσιγνωσίας χωρίς συγκεκριµένο αριθµό προϊόντων. Επειδή όµως ο
χώρος µπορεί να φιλοξενήσει περιορισµένο αριθµό ετικετών, θα
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, ανάµεσα στους οινοποιούς
που έχουν εξασφαλίσει τη συµµετοχή τους στην έκθεση και φυσικά,
συµπληρώσουν την απαραίτητη φόρµα για κάθε κρασί που επιθυµούν
να παρουσιαστεί στην Πλατεία Γευσιγνωσίας.

•

Η απαιτούµενη ποσότητα φιαλών για κάθε κρασί που
συµµετέχει στην Πλατεία είναι 18 φιάλες (3 κιβώτια των έξι
φιαλών).

•

Η συγκέντρωση των κρασιών θα γίνει µέσα στην έκθεση, την
Πέµπτη 15/3/2012 και ώρες 10:00-17:00. Τότε, κάθε οινοποιός
πρέπει να φέρει ο ίδιος τα κρασιά του στην αποθήκη της
Πλατείας Γευσιγνωσίας πίσω από την Πλατείας Γευσιγνωσίας.

Παρακαλείστε να συµπεριλάβετε τα κρασιά αυτά στη συνολική
αποστολή κρασιών στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012, τοποθετώντας όµως στα
κιβώτια ειδική σήµανση («Πλατεία Γευσιγνωσίας»), για να τα βρείτε
εύκολα και άµεσα, ώστε να τα φέρετε εγκαίρως.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό η «Πλατεία Γευσιγνωσίας» να λειτουργήσει
κανονικά, µε το ξεκίνηµα της 1ης ηµέρας της έκθεσης (Παρασκευή
16/3/2012), γιατί και την ηµέρα αυτή αναµένεται στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ οµάδα
σηµαντικών ξένων επισκεπτών, που θα ξεκινήσουν την επίσκεψή τους
από την Πλατεία Γευσιγνωσίας.
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Όπως πάντα, σας προτείνουµε να συµµετάσχετε στην Πλατεία
Γευσιγνωσίας µε τα καλύτερά κρασιά σας, δίνοντας έµφαση σε εκείνα
από γηγενείς ποικιλίες. Μη διστάσετε επίσης να στείλετε και όχι ιδιαίτερα
εµπορικά κρασιά (π.χ. ροζέ, ρετσίνες, αφρώδη κ.ά.), καθώς και κρασιά
από παλαιότερες εσοδείες (παρακαλούµε µη στέλνετε µόνο λευκά).
Το
κόστος
συµµετοχής
για
κάθε
ετικέτα
καλύπτει
την
κατασκευή/διαµόρφωση του χώρου, το εξειδικευµένο προσωπικό, τον
ειδικό εξοπλισµό, τη λειτουργία της αποθήκης, τη γραµµατειακή
υποστήριξη κ.λπ. Φέτος όµως υπάρχει διαβάθµιση σε αυτό το κόστος,
ξεκινώντας από το ίδιο ποσό µε τις προηγούµενες διοργανώσεις (30 €
προ ΦΠΑ), το οποίο µειώνεται ανάλογα µε τον αριθµό ετικετών που
στέλνει κάθε εκθέτης στην Πλατεία Γευσιγνωσίας, ως εξής:
Έως 2 ετικέτες:
3 ετικέτες:
4-5 ετικέτες:
6 ή περισσότερες:

30 € (προ ΦΠΑ) η κάθε ετικέτα
27 € (προ ΦΠΑ) η κάθε ετικέτα (10% έκπτωση)
25,5 € (προ ΦΠΑ) η κάθε ετικέτα (15% έκπτωση)
24 € (προ ΦΠΑ) η κάθε ετικέτα (20% έκπτωση)

Η έγκαιρη αποστολή των πληροφοριακών στοιχείων (στην ελληνική και
στην αγγλική), για τα κρασιά που θέλετε να παρουσιαστούν στην ειδική
αυτή διοργάνωση, όπως και η προµήθεια των αντίστοιχων φιαλών είναι
στην αποκλειστική ευθύνη σας. Η συµπλήρωση της φόρµας «∆ελτίο
Ταυτότητας Κρασιού», που επισυνάπτεται µε την παρούσα επιστολή,
αποτελεί αποδοχή των όρων συµµετοχής. Όλα τα κρασιά θα είναι
προσβάσιµα και στο site της έκθεσης σε αρχείο .pdf, όπως και
στο
προηγούµενο ΟΙΝΟΡΑΜΑ.
Για κάθε προϊόν (ετικέτα) απαιτείται η συµπλήρωση ξεχωριστής
φόρµας!
Η καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής των πληροφοριακών
στοιχείων για κάθε συµµετέχον κρασί, καθώς και της δήλωσης
συµµετοχής, είναι η 17η Φεβρουαρίου.
Μετά από την αποδεδειγµένη επιτυχία της «Πλατείας Γευσιγνωσίας»,
για τρεις συνεχόµενες διοργανώσεις, πιστεύουµε στην ένθερµη
ανταπόκρισή σας, η οποία παρακαλούµε να είναι άµεση (όχι κοντά στη
λήξη της προθεσµίας), για την καλύτερη δυνατή οργάνωση. Σήµερα,
άλλωστε, που ως ισχυρότερα ατού του ελληνικού κρασιού αναφέρονται
η ποιότητα και η διαφορετικότητά του, η προβολή των προϊόντων σας
και µε αυτόν τον τρόπο θεωρείται επιθυµητή, αν όχι επιβεβληµένη.
Με εκτίµηση,

Αργύρης Καλλιανιώτης
Υπεύθυνος Πλατείας Γευσιγνωσίας
Τηλ.: 210 766 0560 & 693 269 8941 Ε-mail: argirios@vinetum.gr
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