
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «GREAT SPIRITS» 

 

I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Κράτος(η) µέλος(η):     ΕΛΛΑ∆Α   

Τίτλος του προγράµµατος: Πρόγραµµα Ενηµέρωσης & Προώθησης 
των αλκοολούχων ποτών Ε.Ε. µε 
προστατευόµενη γεωγραφική ένδειξη, 
σε Τρίτες Χώρες – «GREAT SPIRITS» 

Αρµόδιος(-οι) οργανισµός(-οί): Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων. 

Προτείνουσα(-ες) οργάνωση(-εις):  Σ.Ε.Α.Ο.Π.  - ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ 
ΠΟΤΩΝ - 

Οργανισµός(-οί) εκτέλεσης:    ∆εν έχει επιλεγεί ακόµα.  

Είδος µέτρου: Μεικτό(πληροφόρησης  & προώθησης) 

Προϊόν(τα): Αλκοολούχα µε προστατευόµενη 
γεωγραφική ένδειξη (ειδικότερα : ούζο, 
τσίπουρο, Μαστίχα Χίου) 

Στοχευόµενο(-α) κράτος(-η) µέλος(-η):   ΗΠΑ  

∆ιάρκεια: 3 έτη 

Συνολικός προϋπολογισµός:     1.500.000 € 

Πρόταση παραληφθείσα στις:     30/3/2010 

 

II . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχοι του προγράµµατος : 1. H ενηµέρωση των επαγγελµατιών του κλάδου, αλλά και των 
καταναλωτών για το κοινοτικό σύστηµα παραγωγής 
αλκοολούχων ποτών µε κατοχυρωµένη γεωγραφική ένδειξη και 
ειδικότερα για τα ποιοτικά και παραδοσιακά χαρακτηριστικά 
των αποσταγµάτων ούζο, τσίπουρο - τσικουδιά, µαστίχα Χίου, 
τεντούρα κλπ. , 

2. H ενηµέρωση των επαγγελµατιών και των καταναλωτών για 
τους λεπτοµερείς κανόνες παραγωγής τους, οι οποίοι 
επιτρέπουν τη διαφύλαξη του παραδοσιακού χαρακτήρα των 
ποτών, παρά την ενσωµάτωση της τεχνολογικής καινοτοµίας 
για την ποιοτική βελτίωση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
προστασία υψηλού επιπέδου των καταναλωτών, 

3. Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας των ευρωπαϊκών 
αποσταγµάτων, η σταδιακή τους αποδοχή ως ποιοτικών 
προϊόντων  και η ενίσχυση της προτίµησης των επαγγελµατιών 
και καταναλωτών  των ΗΠΑ έναντι των ανταγωνιστικών ποτών 
και 
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4. Σε συνάρτηση µε τα προαναφερόµενα, η τόνωση της ζήτησης 
των συγκεκριµένων προϊόντων µε αποτέλεσµα την αύξηση  των 
ροών των εξαγωγών και τη διεύρυνση του µεριδίου αγοράς 
στην τριετία του προγράµµατος.  

Στρατηγική 

Το προτεινόµενο πρόγραµµα ακολουθεί συγκεκριµένη στρατηγική προσέγγισης της αγοράς των 
ΗΠΑ και επιδιώκει να επιτύχει την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση εφαρµόζοντας 
µια ευρεία γκάµα προωθητικών ενεργειών. 

Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητά του προγράµµατος µε δεδοµένο το 
συγκεκριµένο προϋπολογισµό, η στρατηγική επικεντρώνεται σε ολιγάριθµες µεν πλην όµως 
σηµαντικές πολιτείες- πόλεις  (Νέα Υόρκη, Σικάγο ,Καλιφόρνια). Οι αγορές αυτές θεωρούνται 
καταλύτες  στην καθιέρωση των σύγχρονων τάσεων, γιατί επηρεάζουν τις εξελίξεις σε όλους τους 
τοµείς, ενώ παράλληλα χαρακτηρίζονται από συγκέντρωση opinion makers οι οποίοι µπορούν να 
διαµορφώσουν τις τάσεις στον κλάδο των αλκοολούχων  και να οδηγήσουν  σε νέες προοπτικές τα 
προϊόντα, όχι µόνο στις συγκεκριµένες πολιτείες αλλά και σε άλλες. 

Η στρατηγική µας ακολουθεί µια διαδοχική λογική εφαρµογής του προγράµµατος για την   
προσέγγιση  της αγοράς,  καθόσον  προαπαιτεί ένα ικανό   χρονικό διάστηµα  για την παραγωγή 
του απαραίτητου προωθητικού και βοηθητικού υλικού που θα υποστηρίξει και τα τρία έτη του 
προγράµµατος  , καθώς και για τη συγγραφή των απαραίτητων κειµένων και την ανάρτησή τους 
στο site που θα δηµιουργηθεί. 

Έτσι, η πρώτη προτεραιότητα είναι η δηµιουργία της κατάλληλης εικόνας και η εξεύρεση των 
κατάλληλων συµµάχων , οι οποίοι θα αναλάβουν να διαµορφώσουν  το κλίµα υποδοχής των 
προϊόντων µας. Η πραγµατοποίηση δε των Press Conferences θα κάνει γνωστή την καµπάνια 
στους διαµορφωτές της κοινής γνώµης, τους δηµοσιογράφους και τους επαγγελµατίες, οι οποίοι 
θα λειτουργήσουν θετικά προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Παράλληλα δε, θα αρχίσει η 
ενηµέρωση των καταναλωτών. 

Στη δεύτερη και την τρίτη φάση και αφού διαµορφωθούν οι κατάλληλες  συνθήκες  και εργαλεία 
υποστήριξης θα προσεγγιστούν οι στοχευµένοι επαγγελµατίες  του κλάδου, έµποροι, εστιάτορες, 
barmen καθώς και καταναλωτές.  

Εποµένως, η κλιµάκωση των ενεργειών, οι οποίες αλληλοσυµπληρώνονται και 
αλληλοσυναρτώνται στη β΄ και γ΄ φάση του προγράµµατος, θα επιτύχει τη µέγιστη 
αποτελεσµατικότητα και την άρτια διαχείριση των οικονοµικών πόρων. 

Οµάδες στόχοι: - Οι επαγγελµατίες του κλάδου, οι διανοµείς (χονδρέµποροι, έµποροι 
λιανικής, εταιρείες εστίασης, κυλικεία, εστιατόρια),  

-  oι δηµοσιογράφοι και οι διαµορφωτές κοινής γνώµης και  

-  οι καταναλωτές εκτός από τα παιδιά και εφήβους. 

Θέµατα  1. Ποιότητα, ποικιλία, παράδοση, το ποιοτικό  δυναµικό των Ευρωπαϊκών 
αλκοολούχων ποτών µε γεωγραφική ένδειξη. 

2. Η σήµανση των ευρωπαϊκών αλκοολούχων,  τα λεπτοµερή στοιχεία από τα οποία 
επιβεβαιώνεται ο δεσµός µε το γεωγραφικό περιβάλλον ή η γεωγραφική καταγωγή 
εγγυώνται στον καταναλωτή την ποιότητα και παραγωγή τους από συγκεκριµένες 
περιοχές της Ε.Ε.  

3. Καλύτερη προστασία µέσω της αυστηρής εφαρµογής των αρχών της συµφωνίας του 
«TRIP'S»,για τα αλκοολούχα  ποτά της ΕΕ που φέρουν γεωγραφικές ενδείξεις 

4. Η ικανοποίηση που προσφέρει στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής από  
µεγάλη ποικιλία των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών ποιότητας.  

5. Η µακρόχρονη ιστορία του κλάδου της ποτοποιίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η οποία σέβεται τις παραδοσιακές πρακτικές και συνδυάζει την 
παραδοσιακή µέθοδο παραγωγής και απόσταξης µε την τελευταία λέξη της 
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επιστήµης όσον αφορά στην εµφιάλωση και στην συσκευασία αποδίδοντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Καλυπτόµενες πτυχές: ποιότητα 
µέθοδοι ειδικής παραγωγής 
σήµανση 
εικόνα των κοινοτικών προϊόντων 
κοινοτικά συστήµατα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΠΕ 
αλκοολούχα ποτά µε  προστατευοµενη γεωγραφικη ενδειξη                               

Μηνύµατα προς µετάδοση 1. Η ποιότητα, ποικιλία, παράδοση, το ποιοτικό  δυναµικό των 
Ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών µε γεωγραφική ένδειξη. 

2. Η παραγωγή & επισήµανση των κοινοτικών αλκοολούχων ποτών 
µε γεωγραφική ένδειξη, καθορίζεται αυστηρά από το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο και µε τον τρόπο αυτό εγγυώνται στον 
καταναλωτή την ποιότητα, τις παραδοσιακές  πρακτικές και την 
αυθεντικότητά της  παραγωγή τους από συγκεκριµένες περιοχές 
της Ε.Ε.  

Στα µηνύµατα που θα προβάλλονται και σε όλες τις ενέργειες θα γίνεται σαφής επικοινωνία της 
υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών καθώς επίσης και της τήρησης των κανονισµών για 
τα παιδιά και τους εφήβους.  Επίσης, οι ενέργειες θα συµµορφώνονται προς το εθνικό νοµικό 
πλαίσιο στις αγορές στόχους. 

∆ράσεις:  1. ∆ηµιουργία και χρήση ηλεκτρονικών µέσων (ιστοσελίδα , διαδικτυακές 
συνδέσεις µε άλλα sites και blogs, οn line διαφηµίσεις (Pay Per Clip Ads)),  

2. ∆ηµιουργία και παραγωγή  φυλλαδίων και λοιπών υλικών για τη γραπτή 
τεκµηρίωση στα Αγγλικά 

3. επαφές δηµοσίων σχέσεων µε τους δηµοσιογράφους, διαµορφωτές κοινής 
γνώµης, επαγγελµατίες του κλάδου, αγοραστές, διανοµείς, καταναλωτικό 
κοινό, µέσω των καταχωρήσεων σε εξειδικευµένα έντυπα, της οργάνωσης 
Press conferences και των προσκλήσεων και φιλοξενίας δηµοσιογράφων και 
επαγγελµατιών του κλάδου στην Ελλάδα (εξειδικευµένος Τύπος, περιοδικά 
µαγειρικής, κ.λπ.),  

4. ενέργειες και σεµινάρια  ενηµέρωσης και κατάρτισης, τα οποία θα 
περιλαµβάνουν και γευστικές δοκιµές, σε διαφορετικές στοχευόµενες οµάδες 

5. επιδείξεις σε σηµεία πώλησης και γευστικές δοκιµές (εστιατόρια, κυλικεία, 
κάβες- liquor stores),  

6. συµµετοχή σε εκθεσιακές εκδηλώσεις. 

Οι ∆ράσεις θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε το συνηµµένο χρονοδιάγραµµα 

Προβλεπόµενες επιπτώσεις και µέθοδος(-οι) αξιολόγησης: 

Προβλεπόµενες επιπτώσεις: 

 αύξηση της αναγνωρισιµότητας των ευρωπαϊκών αποσταγµάτων που περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα,   

 σταδιακή αποδοχή αυτών ως ποιοτικών προϊόντων  από  τους επαγγελµατίες και καταναλωτές 
των ΗΠΑ και  

 συνεπακόλουθη τόνωση της ζήτησης για τα προϊόντα µε αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό 
των εξαγωγών  σε ποσότητα και αξία και τη διεύρυνση του µεριδίου αγοράς.   

Αξιολόγηση: 

Το πρόγραµµα προβλέπει µέτρηση της αποτελεσµατικότητας, στο τέλος κάθε φάσης , ώστε να 
παρακολουθείται η εξέλιξη των δράσεων και να γίνονται οι απαραίτητες προσαρµογές, όπου 
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αυτές απαιτούνται. Θα ανατεθεί σε εξειδικευµένη εταιρία  στις ΗΠΑ Η µεθοδολογία που θα 
επιλεγεί θα  συµφωνηθεί µε τον ΣΕΑΟΠ, µε σκοπό την αναλυτική περιγραφή ποιοτικών και 
ποσοτικών συµπερασµάτων σχετικά µε τον αντίκτυπο του προγράµµατος 

Η καταγραφή της αποτελεσµατικότητας και της απήχησης του προγράµµατος θα πιστοποιείται από 
την προσέλευση (αριθµό και ποιοτική ανάλυση) των οµάδων – στόχων στις εκδηλώσεις τις 
επιδείξεις, τις εκθέσεις κλπ., τις επαφές που θα γίνουν, τα ενηµερωτικά έντυπα και τα δείγµατα 
που θα διανεµηθούν, τα δηµοσιεύµατα του Τύπου που θα αποδελτιωθούν. 

Επιπλέον,  θα ζητηθεί από τα καταστήµατα, η παροχή στοιχείων για τις πωλήσεις τους, ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης µε προηγούµενα έτη.  

Επίσης η καµπάνια στο διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα για την µέτρηση του αντίκτυπου µε 
ακρίβεια κατά τη διάρκεια αλλά και µετά την ολοκλήρωση του συνολικού προγράµµατος.  

Τέλος, ένας πρακτικός τρόπος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος συνολικά θα 
φανεί από την εξέλιξη των πωλήσεων των εταιριών – µελών του Συνδέσµου. 
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜA 

  GREAT SPIRITS 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 

α/α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
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∆
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I. 
∆ηµιουργία και χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων                           

II. 
∆ηµιουργία και 
παραγωγή φυλλαδίων 
& λοιπών υλικών                          

III. 
Επαφές δηµοσίων 
σχέσεων    

ΙΙΙ.Α 
Οργάνωσης press 
conferences                         

ΙΙΙ.Β 

Φιλοξενία 
δηµοσιογράφων, 
επαγγελµατιών του 
κλάδου, στην Ελλάδα                         

ΙΙΙ.Γ 
Καταχωρήσεις σε 
εξειδικευµένα 
περιοδικά                         

IV. 
Ενέργειες για σεµινάρια 
ενηµέρωσης και 
κατάρτισης                          

V. 

Επιδείξεις σε σηµεία 
πώλησης και γευστικές 
δοκιµές (εστιατόρια, 
κυλικεία, µπαρ, κάβες 
και liquor stores)                           

VI. 
Συµµετοχή σε 
εκθεσιακές εκδηλώσεις 
στην Νέα Υόρκη                          
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  € 

G R E A T   S P I R I T S 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΟΣ I ΕΤΟΣ II ΕΤΟΣ III ΣΥΝΟΛΟ 

Ενέργεια Ι. ∆ηµιουργία και χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων   68.000 20.000 15.700 103.700 

Ενέργεια ΙΙ. ∆ηµιουργία και 
παραγωγή φυλλαδίων και 
λοιπών υλικών  124.500     124.500 

Ενέργεια ΙΙΙ. Επαφές δηµοσίων 
σχέσεων µε δηµοσιογράφους, 
διαµορφωτές κοινής γνώµης, 
επαγγελµατιών του κλάδου, 
αγοραστές,διανοµείς, 
καταναλωτικό κοινό, µέσω 
οργάνωσης press conferences, 
φιλοξενίας δηµοσιογράφων & 
επαγγελµατιών του κλάδου και 
καταχωρήσεις σε έντυπα. 51.900 175.700 175.700 403.300 

Ενέργεια ΙV. Ενέργειες για 
σεµινάρια ενηµέρωσης και 
κατάρτισης    147.850 83.000 230.850 

Ενέργεια V. Επιδείξεις σε σηµεία 
πώλησης και γευστικές δοκιµές 
(εστιατόρια, κυλικεία, µπαρ, 
κάβες και liquor stores)     146.500 146.500 293.000 

Ενέργεια VI. Συµµετοχή σε 
εκθεσιακές εκδηλώσεις και 
επιδείξεις στην Νέα Υόρκη    50.000 50.000 100.000 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 244.400 540.050 470.900 1.255.350 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 1.150 2.538 2.214 5.902 

Αµοιβή Φορέα Εκτέλεσης 31.772 70.206 61.217 163.196 

Μέτρηση αποτελεσµατικότητας 5.860 6.000 6.000 17.860 

Σύνολο άµεσων δαπανών 283.182 618.794 540.331 1.442.308 

Γενικά έξοδα 11.358 24.665 21.669 57.692 

ΣΥΝΟΛΟ 294.540 643.459 562.000 1.500.000 

 



 7

- ΣΧΕ∆ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ: 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ GREAT SPIRITS 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Έτος I % Έτος II % Έτος III % ΣΥΝΟΛΟ % 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ         147.270 50 321.730 50 281.000 50 750.000 50 

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ  58.908 20 128.692 20 112.400 20 300.000 20 

ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  88.362 30 193.038 30 168.600 30 450.000 30 

ΣΥΝΟΛΟ 294.540 100 643.460 100 562.000 100 1.500.000 100 

 

 

 


