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Ποιοι είμαστε 

•Η RECO EXPORTS υποστηρίζει περαιτέρω την 

εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μέσω 

της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης προσεκτικά 

επιλεγμένων διεθνών εκθέσεων μεγάλης 

αποτελεσματικότητας. 

 

• H RECO EXPORTS είναι η αποκλειστική 

αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και τη Κύπρο της 

London Wine Fair της μεγαλύτερης έκθεσης κρασιού 

για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία 

επηρεάζει άμεσα τις αγορές της Αυστραλίας & του 

Καναδά. 

 



Γιατί Ηνωμένο Βασίλειο; 

Γιατί London Wine Fair; 



£2.500,000,000 
2.5 δισεκατομμύρια £ είναι η αξία των κρασιών που εισήγαγε 

το Ηνωμένο Βασίλειο από χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης το 

2017. 

Ευρωπαϊκές Χώρες με μεγαλύτερες 

εξαγωγές προς Ηνωμένο Βασίλειο 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 



Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

No2 στις 

εισαγωγές  
κρασιού στον κόσμο 

(τόσο σε ποσότητες 

όσο και σε αξία). 

No1 στον 

κόσμο  
συνδυαστικά αν 

ληφθεί υπόψη ότι οι 

μεγαλύτερες 

ποσότητες κρασιού 

στην Αυστραλία και 

τον Καναδά 

διακινούνται από 

Βρετανικές 

εταιρείες. 

Το 22,6% 
των πωληθέντων 

κρασιών ανήκαν στη 

κατηγορία τιμής 

£15-£23 ανά φιάλη. 

 

Ο κλάδος του κρασιού στην Μεγάλη Βρετανία παράγει έσοδα £17.3δις 
 



Γιατί Ηνωμένο Βασίλειο; 

1. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 3. ΚΑΝΑΔΑΣ 2. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

BENELUX = ΒΕΛΓΙΟ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

4. ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 

Το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ μέσω της Κοινοπολιτείας των Εθνών (παλαιότερα Βρετανική Κοινοπολιτεία) 

επηρεάζει εμπορικά 52 χώρες.  

Το μεγαλύτερο ποσοστό εισαγόμενων κρασιών σε Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία & Νότιο Αφρική 

προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξάγει πολύ μεγάλο % κρασιών στις παραπάνω χώρες 

Με μία Έκθεση Προβάλλεστε και Ανοίγετε ΟΚΤΩ από τις μεγαλύτερες 

αγορές παγκοσμίως  



1. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού 

στην Αυστραλία και τον Καναδά 

διακινούνται από Βρετανικές εταιρείες, 

κάνοντας την Μεγάλη Βρετανία Νο1 

στον κόσμο συνδυαστικά.  

2. Το 2017 η Μεγάλη Βρετανία εισήγαγε 

από την Ε.Ε κρασιά αξίας 2.5€ δις 

3. To 22.6% των πωληθέντων κρασιών 

ανήκαν στην κατηγορία £15-£23 ανά 

μπουκάλι 

4. Οι πωλήσεις εμφιαλωμένου κρασιού 

το 2017 ήταν πάνω από 60%  (12% 

αφρώδεις και bulk το υπόλοιπο) 

5. Οι πωλήσεις κρασιού σε supermarket 

& κάβες (off-trade) ήταν £6.7δις και 

£4.2δις σε restaurant, bar, pubs (on-

trade) 

6. Ο κλάδος του κρασιού στην Μεγάλη 

Βρετανία παράγει έσοδα £17.3δις 

Γιατί Ηνωμένο Βασίλειο; 



London Wine Fair – Εθνικές Συμμετοχές 2018 

 
ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΙΤΑΛΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΧΙΛΗ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 



ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Πάνω από 17.500 

wine trade visitors 

για το 2018 

Καινοτόμες 

γευσιγνωσίες, 

κριτικής σημασίας 

masterclasses και 

μια σειρά από 

πρωτόγνωρες 

ιδέες 

14.000 κρασιά 

προβλήθηκαν στην 

LWF από 40 

διαφορετικές 

χώρες 

Η LWF είναι η Μεγαλύτερη και Σημαντικότερη 

επαγγελματική έκθεση κρασιού στο Ηνωμένο Βασίλειο 



Ο Στόχος 
Η Άρτια και Πλήρης εκπροσώπηση του ελληνικού 

κρασιού σε μία από τις σημαντικότερες αγορές 

παγκοσμίως με σκοπό να αυξήσει το μερίδιο του 

στην on-trade & off-trade 

 

Η πρώτη Εθνική συμμετοχή για την προβολή του 

Ελληνικού Οίνου στο Λονδίνο,  

τελεί υπό την αιγίδα της Εθνικής 

Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου 

 



Δράσεις Προβολής Ελληνικών κρασιών στην LWF 2019 

 VIP 
Premium 

Masterclass 

Walk-Up 
Tasting 

Free Tasting 
Zone  

ΕΝΤΟΝΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ 

ΜΜΕ & ΚΛΑΔΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ 

ΗΝΩΜΕΝΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Γιάννης Καρακάσης ΜW 

+ 

Λευτέρης Κανδύλης 

Γιάννης Καρακάσης 

ΜW 

Γρηγόρης 

Μιχαήλος Dip 

WSET 

Προβολή και 

υποστήριξη από το 

Γραφείο Οικονομικών 

και Εμπορικών 

Υποθέσεων της 

Πρεσβείας του 

Λονδίνου  



Περιγραφή Δράσεων – Ειδικών Παροχών 

▪ VIP Premium 

Masterclass 
Παρουσίαση από τον Γιάννη 

Καρακάση ΜW και Λευτέρη 

Κανδύλη σε ειδική αίθουσα  

εντός του εκθεσιακού χώρου 

για μεγαλοεισαγωγείς και 

διανομείς κρασιού του 

Ηνωμένου Βασιλείου. 

Free Tasting 

Area 
Εντός του Ελληνικού 

περιπτέρου στην έκθεση θα 

λειτουργεί θεματικό Free 

Tasting Area για κάθε ημέρα 

της έκθεσης υπό την 

επίβλεψη του Γρηγόρη 

Μιχαήλου 

Πρόσβαση στο Press & VIP 

room για συναντήσεις 
Πρόσβαση στην αίθουσα VIP της έκθεσης για τις Β2Β 

συναντήσεις των εκθετών με διανομείς, 

χονδρεμπόρους, retailers, κ.ά. 

Walk-Up   

Tasting 
                                                     

Προβολή και γευσιγνωσία 

ελληνικών οίνων από Γιάννη 

Καρακάση Μaster of Wine 

στην ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα οινογνωσίας της 

έκθεσης με κοινό αγοραστές & 

media. 

Προβολή σε ΜΜΕ 
 

Έντονη προβολή όλων των δράσεων και της 

ελληνικής συμμετοχής στα μεγαλύτερα ΜΜΕ, σε 

κλαδικά περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου και 

στην εφημερίδα London Wine Fair Times. 



Οι Συνεργάτες 

Γιάννης Καρακάσης ΜW 

Λευτέρης Κανδύλης 

Γρηγόρης Μιχαήλος Dip WSET 

Ο Γιάννης Καρακάσης ΜW έγινε Master 

of Wine το 2015. Είναι Σύμβουλος Οίνου 

σε εταιρείες και μια από τις ισχυρότερες 

φωνές για ελληνικά και κυπριακά κρασιά 

μέσω του blog karakasis.mw. Προωθεί το 

ελληνικό κρασί σε όλο τον κόσμο από 

την Αυστραλία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 

ενώ το 2017 δημοσίευσε το πρώτο 

ηλεκτρονικό του βιβλίο για το ελληνικό 

κρασί με τίτλο ''The Vineyards and Wines 

of Greece'' Ο Γρηγόρης Μιχαήλ είναι κάτοχος του 

WSET Diploma. Συνεργάζεται στενά με την 

EΔΟΑΟ και την Enterprise Greece για την 

προώθηση του ελληνικού κρασιού στην 

Αυστραλασία. Επικοινωνεί το κρασί μέσω 

παρουσιάσεων, αρθρογραφίας και ταξιδιών 

σε διαφορετικές αμπελουργικές περιοχές. 

Ο Terry Kandylis είναι Head 

Sommelier για το διάσημο club 67 Pall 

Mall. Κατέχει το WSET Diploma με 

επαγγελματική εμπειρία στο The Fat 

Duck και το Ledbury. Το 2016 κέρδισε 

τον τίτλο του Sommelier της Χρονιάς 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι 

επίσης υποψήφιος για τον τίτλο 

Master Sommelier. 



Η Ελληνική Συμμετοχή 2019 

2. Ομαδικό stand 

Δυνατότητα δημιουργίας 

ομαδικού stand για 

συμμετοχές 

Περιφερειακών  

Ενώσεων, Συνδέσμων,  

Cluster οινοποιείων 

κλπ. 

Ενδεικτικός σχεδιασμός ομαδικού stand  

με πλήρη εξοπλισμό  



ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2019 

2850€ + 150€ ανά εκθέτη για Marketing & Registration Fee (για την καταχώρηση & προβολή της 

κάθε εταιρείας και των προϊόντων της στον επίσημο έντυπο και ηλεκτρονικό κατάλογο).  

Το κόστος αυτό αφορά την υπενοικίαση ενός χώρου με όλες τις παρακάτω παροχές: 

  Εξαιρετικά προνομιακό χώρο ακριβώς στο κέντρο του 

έκθεσης 

Πολυτελή κατασκευή που θα περιλαμβάνει πάγκο 

σερβιρίσματος με ντουλάπι που κλειδώνει , σκαμπό, λογότυπο, 

ράφια, κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο, κοινή χρήση ψυγείων 

Εμφιαλωμένο νερό, πάγο, ποτήρια, πτυελοδοχεία και 

καθημερινό καθαρισμό περιπτέρου  

Διερμηνείς και βοηθητικό προσωπικό σε όλη την διάρκεια 

της έκθεσης 

Μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων (αφορά μόνο την 

αποστολή και όχι την επιστροφή εκθεμάτων στην Ελλάδα) 

Καταχώρηση των εκθετών & των προϊόντων στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό κατάλογο της έκθεσης 

Προβολή ελληνικών οίνων σε VIP Premium Masterclass 

εντός ειδικής αίθουσας στην έκθεση απευθυνόμενο σε 

μεγαλοεισαγωγείς και διανομείς κρασιού του Ηνωμένου 

Βασιλείου, παρουσίαση και επιμέλεια του Γιάννη Καρακάση  

ΜW και Λευτέρη Κανδύλη 

Προβολή ελληνικών οίνων από Γιάννη Καρακάση Μaster  

of Wine με κοινό αγοραστές & media στην ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα οινογνωσίας της έκθεσης “ Walk-Up Tasting”  

 

 

Δημιουργία wine-bar και θεματικού Free Tasting Area για 

κάθε ημέρα της έκθεσης υπό την επίβλεψη του Γρηγόρη 

Μιχαήλου  

Έντονη προβολή όλων των δράσεων και της ελληνικής 

συμμετοχής στα μεγαλύτερα ΜΜΕ, σε κλαδικά περιοδικά του 

Ηνωμένου Βασιλείου και στην εφημερίδα London Wine Fair 

Times 

Δημιουργία ειδικού Goody Bag με ενημερωτικά και δείγματα 

οίνων που θα δοθούν σε όλους τους VIP δημοσιογράφους της 

έκθεσης 

Πρόσβαση στο Press & VIP room της έκθεσης για τις Β2Β 

συναντήσεις των εκθετών με διανομείς, χονδρεμπόρους, 

retailers, κ.ά. 

Αποστολή σε κάθε εκθέτη ενός Οδηγού Εξαγωγών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο που περιλαμβάνει στατιστικά κρασιού 

Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορίες αγορών (on & off trade), 

αναλυτικό excel υπολογισμού τιμών εισόδου στην αγορά 

Ηνωμένου Βασιλείου, λίστες με δυνητικούς διανομείς (Top 

supermarket, αλυσίδες, διανομείς, online retailers, ανεξάρτητες 

κάβες) 

Το τελικό κόστος συμμετοχής απαλλάσσεται από 

ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από την Μεγάλη Βρετανία 





London Wine Fair 
THE BUILDING BLOCKS OF THE WINE 

TRADE 

20th - 22nd May 2019 

Olympia London 
Υπό την αιγίδα  


