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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ LONDON WINE FAIR 
(ΛΟΝΔΙΝΟ, 20-22/05/2019 ) 
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Η Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών LONDON WINE FAIR με 
38 έτη λειτουργίας αποτελεί την μοναδική 
επαγγελματική έκθεση κρασιού  στην Μεγάλη 
Βρετανία και ένα μοναδικό  γεγονός που κάθε χρόνο 
γιορτάζει, εμπνέει, επιμορφώνει και προωθεί το κρασί 
σε  Διανομείς, Χονδρεμπόρους, Αγοραστές 
supermarket, Κάβες, Λιανοπωλητές, HORECA και 
συλλέκτες.. 
 
Με πάνω από 17,000 επαγγελματίες επισκέπτες και 800 
διεθνείς εκθέτες, η LONDON WINE FAIR είναι μια από 
τις σημαντικότερες εκθέσεις κρασιού στο κόσμο διότι 
όχι μόνο αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα διείσδυσης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά παράλληλα ανοίγει και τις 
συνδεδεμένες αγορές της Κοινοπολιτείας των Εθνών 
(Αυστραλία, Καναδά, Νέα Ζηλανδία & Νότιο Αφρική, 
κλπ) όπως και των χωρών της BENELUX (Βέλγιο – 
Ολλανδία – Λουξεμβούργο) 
   
Για τους Έλληνες οινοποιούς, η Διεθνής Έκθεση 
LONDON WINE FAIR έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου 
ότι α) το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παράγει αλλά μόνο 
εισάγει κρασί και β) το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μια 
στρατηγική αγορά η οποία θέτει διεθνείς τάσεις και 
επηρεάζει αγοραστικά και καταναλωτικά πολλές 
διεθνείς αγορές. 
 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ (2016) 
 

 Σύνολο εκθετών: 839 από 32 χώρες 

 Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 17.515 κυρίως 
από Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Καναδά, 
Βέλγιο, Ολλανδία,  Λουξεμβούργο 

 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ 

κ. ΕΥΦ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ  

Τ.: 210 3355795 

Email:  

f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr  

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ Enterprise Greece έως 50% του ενοικίου 

του χώρου του περιπτέρου (επιφάνειας έως 5 τμ μικτά) 
Για συμμετοχή στη έκθεση μέσω συγχρηματοδοτούμενου 

προγράμματος  δεν ισχύει η παραπάνω στήριξη 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μέχρι τις 22/02/2019 
Μέχρι εξαντλήσεως χώρου από τους οργανωτές ή/και του 

συνολικού ποσού ενίσχυσης της δράσης 
 
 

ΧΡHΣΙΜΑ LINKS 
 

https://www.londonwinefair.com  
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(*) ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η στήριξη του Enterprise Greece (έως και 50%) θα εφαρμοσθεί στο τιμολόγιο ενοικίου χώρου. Η 
εκταμίευση της συμμετοχής του Enterprise Greece S.A προς τον οργανωτή, θα πραγματοποιείται 
μετά την αντίστοιχη οικονομική τακτοποίηση από τον κάθε εκθέτη για το υπόλοιπο της συμμετοχής 
του στο ενοίκιο, συμπεριλαμβανομένου του registration fee, προς τον οργανωτή.  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει  να μας ενημερώσουν άμεσα ηλεκτρονικά στις εξής διευθύνσεις : 

f.zogopoulou@enterprisegreece.gov.gr ; s.kechri@enterprisegreece.gov.gr   προσκομίζοντας παράλληλα 

αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής των προς τη διοργανώτρια εταιρεία. Σημειώνεται ότι η αίτηση 
συμμετοχής των οργανωτών αποτελεί ανέκκλητη δέσμευση καταβολής του αντίστοιχου ενοικίου και η 
αποστολή των αντίστοιχων προκαταβολών θα πρέπει να γίνει κατά τις προβλεπόμενες από τους 
οργανωτές ημερομηνίες. 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν μέσω του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» δεν μπορούν να ενισχυθούν από 
τον Οργανισμό μας. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε 
συμπληρωματική πληροφορία. 

 
 
 
 

 
 
Αντώνης Γραβάνης 
Διευθυντής 
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