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Το επώνυμο ελληνικό 
απόσταγμα στο προσκήνιο

Η εταιρεία Vinetum σάς προσκαλεί να λά-
βετε μέρος στo «Ελληνικό Απόσταγ-
μα», τη μοναδική έκθεση στην Ελλάδα 

αφιερωμένη αποκλειστικά στα επώνυμα ελληνι-
κά αποστάγματα.  Φέτος είναι η 5η φορά που ορ-
γανώνουμε την εκδήλωση αυτή και τα συμπερά-
σματα που προκύπτουν μέχρι τώρα είναι τα εξής:

1.Υπάρχει ένα κοινό καταναλωτών με υψηλά ποι-
οτικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρεται πραγμα-
τικά για το ελληνικό απόσταγμα. Το κοινό αυτό εί-
ναι η αιχμή του δόρατος για την επικράτηση του 
επώνυμου ελληνικού αποστάγματος στην εγχώ-
ρια αγορά.

2. Επειδή το «Ελληνικό Απόσταγμα» αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσει κάποιος συγκε-
ντρωμένα και συγκριτικά δεκάδες ελληνικά απο-
στάγματα, οι επισκέπτες της έκθεσης έρχονται 
αντιμέτωποι με δύο διαπιστώσεις:
α)  Πόσο διαφορετικά είναι μεταξύ τους τα απο-

στάγματα και ιδιαίτερα τα τσίπουρα. Ακόμα και 
στα μάτια του πλέον αδαούς καταρρίπτεται ο 
μύθος ότι «όλα τα τσίπουρα είναι ίδια μεταξύ 
τους». Το ίδιο, μάλιστα, ισχύει και για το ούζο. 
Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική εξέλι-
ξη που θα επιτρέψει στους έλληνες αποσταγ-
ματοποιούς να απαιτήσουν υψηλότερες τιμές 
για τα προϊόντα τους.

β)  Πόσο υψηλή είναι η ποιότητα του εμφιαλωμέ-
νου τσίπουρου, γενικώς. Εδώ καταρρίπτεται 

πανηγυρικά ο «μύθος» του χύμα τσίπουρου 
και αρχίζει να εμπεδώνεται στον κόσμο πως 
«το καλύτερο χύμα τσίπουρο είναι κατώτερο 
από το χειρότερο εμφιαλωμένο». Η διαπίστω-
ση αυτή επιτρέπει στον κλάδο να διεκδικήσει 
δικαιωματικά την υπεραξία που του αναλογεί, 
πέρα από τις όποιες φορολογικές διαφορές με-
ταξύ του χύμα και του εμφιαλωμένου.

3. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται σε υπέρτατο βαθ-
μό για τα παλαιωμένα αποστάγματα, τα οποία ανα-
ζητούν να δοκιμάσουν μετ’ επιτάσεως. Τα προϊό-
ντα αυτά καλούνται πλέον να λειτουργήσουν ως 
προϊόντα-εμβλήματα για όλον τον κλάδο (όπως 
τα malt στα ουίσκι) και θα πρέπει να προβληθούν 
ανάλογα.

4. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται και συζητούν με-
ταξύ τους για τα καινοτόμα λικέρ της έκθεσης που 
συχνά αναδεικνύουν παραδοσιακά ελληνικά προ-
ϊόντα. Το ίδιο ισχύει με τα ούζα, όπου βλέπουμε 
μία τάση προσέγγισής τους και ως αυθύπαρκτα 
αποστάγματα, πέρα από τη γνωστή χρήση τους 
ως συνοδευτικά μεζέδων.

5. Υπάρχει αναμφίβολα ένα ενδιαφέρον (που δεν 
υπήρχε παλιά) για τα ελληνικής παραγωγής «διε-
θνή» ποτά, όπως το τζιν. Το Ελληνικό Απόσταγ-
μα είναι μία ευκαιρία να διατρανώσουν τα ποτά 
αυτά την ελληνικότητά τους και να διεκδικήσουν 
τη θέση τους στο μπαρ ως αυθύπαρκτα προϊόντα 
αξίας και όχι οικονομικοί αντικαταστάτες των ει-
σαγόμενων.

Η εκδήλωση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ είναι μοναδική και υπερήφανα διαφορε-
τική από ο,τιδήποτε άλλο οργανώνεται στην Ελλάδα στο χώρο του «σκληρού» αλκο-
όλ. Το Ελληνικό Απόσταγμα δεν είναι ένα μεγάλο πάρτυ, δεν είναι διαγωνισμός για 
το πιο εντυπωσιακό περίπτερο και δεν απευθύνεται σε εκθέτες που θέλουν να «κλέ-
ψουν την παράσταση». Στο Ελληνικό Απόσταγμα η έμφαση δίδεται στη γευστική δο-
κιμή και στην ήρεμη και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αποσταγματοποιού 
και επισκέπτη. 

Δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός, δεν μοιράζουμε δώρα, δεν απευθυνόμαστε σε επι-
σκέπτες που περιμένουν κάποιου είδους ανταμοιβή για να δοκιμάσουν!
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Ακτινογραφία έκθεσης  
Ελληνικό Απόσταγμα 2020

 Ημερομηνία:  19 Ιανουαρίου 2020

 Ώρες λειτουργίας:   13:00 - 20:00 

 Χώρος:  Αίγλη Ζαππείου

 Ιστοσελίδα:  www.apostagmata.gr

 Είσοδος:  10€ (καταλανωτές), ηλεκτρονική πρόσκληση (επαγγελματίες)

 Κατάλογος εκθετών:  ✓ 

 Παράλληλες εκδηλώσεις:  ✓

 Χορηγοί γευστικής απόλαυσης:  ✓

 Εκτιμώμενος αριθμός επισκεπτών:  1.500 - 1.700

 Κόστος συμμετοχής:  500€ (+ΦΠΑ)
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Ποδιά μαγειρικής με το λογότυπο της 
έκθεσης, από τους Ψαράδες!

Ένας από τους βασικούς στόχους της έκθε-
σης Ελληνικό Απόσταγμα, είναι να αποκτή-
σουν τα εμφιαλωμένα ούζα και τσίπουρα τη 
θέση που τους αξίζει στα καλύτερα εστιατό-
ρια και μεζεδοπωλεία της Αθήνας. Έτσι, κάθε 
χρόνο προσκαλούμε ως Χορηγούς Γευστι-
κής Απόλαυσης κορυφαίους χώρους εστία-
σης, απόλυτα συνδεδεμένους με το επώνυμο 
απόσταγμα, που προτείνουν στους επισκέπτες 
μας υψηλού επιπέδου μεζέδες. Φέτος συνερ-
γαζόμαστε αποκλειστικά με το Voulgarakis 
Group, δηλαδή τα εστιατόρια Ψαράδες, 
Άδολο και Lázaro 1971 που θα φέρουν 
στην έκθεση πολλούς μεζέδες υψηλής ποι-
ότητας, θαλασσινούς και μη. Ωστόσο, για να 
αντιμετωπίσουμε το γνωστό φαινόμενο των 
«πεινασμένων», από φέτος εγκαινιάζουμε 
ένα σύστημα γευστικής δοκιμής με κουπό-
νια (δηλαδή επί πληρωμή) το οποίο θα επι-
τρέψει σε περισσότερο κόσμο να δοκιμάσει 
και θα αποζημιώσει τα εστιατόρια για τη συ-
νεισφορά τους.

Οι χορηγοί γευστικής απόλαυσης  
στο Ελληνικό Απόσταγμα

Γκουρμέ μεζέδες υψηλής ποιότητας.
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Σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις
Κάθε χρόνο το Ελληνικό Απόσταγμα οργανώ-
νει για τους επισκέπτες του μερικές υψηλού επι-
πέδου παράλληλες εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, 
συζητήσεις και δρώμενα. Αξέχαστη θα μείνει η 
εκδήλωση ζωντανής ελληνικής μουσικής με ρε-
μπέτικα τραγούδια για το ούζο και το τσίπουρο, 
τα οποία σχολίαζε ο Ανέστης Μπαμπατζιμόπου-
λος, αλλά  αξέχαστη θα μείνει και η εκδήλωση 
στη μνήμη του Ανέστη, που οργανώσαμε πέρυσι. 
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Κάτοψη χώρου
Επιλέξτε το σταντ σας και τηλεφωνήστε μας στο 210 766 0560 για να συζητήσουμε τη συμμετοχή σας


