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OΊΝΟΡΑΜΑ
Ό,τι καλύτερο για τον οινοπαραγωγό

Αγαπητοί Φίλοι, 

Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στην έκθεση ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020, τη μεγαλύτερη 
έκθεση ελληνικού κρασιού στον κόσμο και το πιο σημαντικό ραντεβού του ελληνικού 
αμπελοοινικού κλάδου. 

Το Οινόραμα είναι η μόνη έκθεση στην Ελλάδα αφιερωμένη αποκλειστικά στο κρασί, ορ-
γανωμένη από επαγγελματίες που το γνωρίζουν σε βάθος και ξέρουν να το επικοινωνήσουν 
σωστά. Από το 1994 βελτιώνουμε συνεχώς την έκθεση με ένα και μόνο στόχο: τη βέλτιστη 
προβολή του ελληνικού κρασιού.

Με 250 οινοποιεία και 10.000 επισκέπτες, το Οινόραμα είναι ζωντανή επίδειξη δύναμης τόσο 
του κρασιού γενικότερα, όσο και του ελληνικού κρασιού ειδικότερα.
 
Στο κέντρο της πόλης, στο πιο εμβληματικό κτίριο της πρωτεύουσας, το Ζάππειο Μέγαρο, 
δίπλα στα πιο γνωστά μνημεία και στα καλύτερα ξενοδοχεία της Αθήνας, το Οινόραμα υπο-
δέχεται υπερήφανα κάθε ξένο επισκέπτη. Η έκθεση αναπτύσσεται αρμονικά σε όλες τις αίθου-
σες του Μεγάρου, κάθε μια από τις οποίες έχει τη δική της ιδιαίτερη αισθητική. 

Εκτός από τους οινόφιλους καταναλωτές υψηλού επιπέδου το Οινόραμα επισκέπτονται κάθε 
χρόνο και χιλιάδες σημαντικοί επαγγελματίες του κρασιού: αγοραστές, έμποροι, εισαγω-
γείς, ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα καλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια της χώρας και πολ-
λοί νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν την είσοδό τους στο χώρο του κρασιού, είτε μέσω της 
εστίασης, είτε εξάγοντας ελληνικά κρασιά στο εξωτερικό. Τους επισκέπτες αυτούς δεν θα 
τους βρείτε σε καμία άλλη έκθεση πλην του Οινοράματος, γιατί στο Οινόραμα έρχονται 
όλοι όσοι ασχολούνται και θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με το κρασί.

Ο αριθμός των σταντ στο Ζάππειο Μέγαρο είναι δυστυχώς περιορισμένος, ενώ προτεραιό-
τητα έχει δοθεί στους περσινούς εκθέτες, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει ελάχιστα σταντ για 
διάθεση. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Οινόραμα 2020, επικοινωνήστε μαζί μας 
σήμερα!  

Με οινικούς χαιρετισμούς,
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΎ 

Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα

ΠΟΤΕ 
Σάββατο 7, Κυριακή 8  και Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑΣ 
10:00 – 19:00 και τις τρεις ημέρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ζώνες Α: 2.500€, Ζώνες Β: 1.700€, Ζώνη Γ: 1.600€, Ζώνη Δ: 600€,  

Ζώνη Ε: 9m2 1.600€,   12m2 2.100€
 (σύμφωνα με την κάτοψη)

 
ΕΚΘΕΤΕΣ

Οινοποιεία, Εισαγωγείς, Δίκτυα Διανομής:  (ζώνες Α,Β & Γ), 
Πολύ Μικρά Οινοποιεία: (Ζώνη Δ / Αίθουσα «Οινικές Αποκαλύψεις») 

Οινοτεχνία: ζώνη Ε
 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΎΣΙΓΝΏΣΙΑΣ 
 250μ² με θέμα «Discover Greek Wine»

(σύστημα αυτοεξυπηρέτησης/«self-pour»)
Συμμετοχή: 40€/δείγμα

WINE BAR OΙΝΙΚΏΝ ΑΠΟΚΑΛΎΨΕΏΝ
Αφανείς Ποικιλίες & Φυσικά Κρασιά 

(κατόπιν πρόσκλησης και με τη συμμετοχή οινοχόων)
Συμμετοχή: 50€/δείγμα, 80€ /δείγμα (για μη εκθέτες)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
Σάββατο & Κυριακή: καταναλωτές και επαγγελματίες 

Δευτέρα: μόνο επαγγελματίες
Είσοδος: 12€  ισχύει και για τις τρεις ημέρες  
(οι επαγγελματίες δωρεάν όλες τις ημέρες)

Καταγραφή όλων των επισκεπτών & έκδοση badge στην είσοδο
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ΤΟ ΟΙΝΟΡΑΜA & ΕΣΕΙΣ
Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο Οινόραμα και πού

Ι) ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΑΝΤ
Ζώνη Α: Αίθουσες #2, δεξιά (κόκκινη πτέρυγα) και αριστερά (μπλε πτέρυγα).
Στις αίθουσες αυτές υπάρχουν λιγότερα σταντ ανά μ², υπάρχει μεγαλύτερη ευρυχωρία, τα 
τραπέζια είναι πιο μεγάλα και οι παροχές πιο πολλές. Επίσης, τα banner είναι πιο μεγάλα και 
φωτιζόμενα, με αποτέλεσμα μία συνολική εικόνα που προβάλλει μεγαλύτερο κύρος. Τα περίπτερα 
της αίθουσας αυτής απευθύνονται κυρίως σε οινοποιεία με πλούσια γκάμμα προϊόντων, που 
δέχονται πολλούς επισκέπτες και που είναι γερά εδραιωμένα στην αγορά. 
Κόστος ενοικίασης σταντ: 2.500 €. 

Ζώνη Β: Αίθουσες #1, δεξιά (κόκκινη πτέρυγα) και αριστερά (μπλε πτέρυγα).
Οι αίθουσες #1 δεξιά και αριστερά της εισόδου της έκθεσης μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 
18 σταντ η κάθε μία.
Κόστος ενοικίασης σταντ: 1.700 €.

Ζώνη Γ: Αίθουσες #3, δεξιά (κόκκινη πτέρυγα) και αριστερά (μπλε πτέρυγα).
Οι αίθουσες #3, που είναι και οι πιο εντυπωσιακές του κτιρίου λόγω της αναπάντεχης προοπτικής 
που δημιουργούν, μπορούν να φιλοξενήσουν περί τα 75 οινοποιεία σε κλασική διάταξη. Ήδη από 
το 2017 μεγαλώσαμε το banner που βρίσκεται πίσω από το τραπέζι του εκθέτη και αλλάξαμε τον 
τρόπο που στέκεται μέσα στο χώρο, με αποτέλεσμα μία πιο εντυπωσιακή παρουσία. 
Κόστος ενοικίασης σταντ: 1.600 €.

Ζώνη Δ: Αίθουσα «Οινικές Αποκαλύψεις», κόκκινη πτέρυγα.
Αφορά οινοποιεία με συνολική παραγωγή εμφιαλωμένου οίνου μέχρι 30.000 φιάλες και, κατά 
παρέκκλιση, λίγο μεγαλύτερα οινοποιεία που κάνουν παρθενική εμφάνιση στην αγορά μέσα 
από το Οινόραμα.  Κάθε αίτηση συμμετοχής θα εκτιμηθεί από τους οργανωτές ξεχωριστά, ώστε 
η έννοια της «οινικής αποκάλυψης» να μη χάσει την αξία της. Στην αίθουσα αυτή μπορούν να 
φιλοξενηθούν μόνο 34 εκθέτες. 
Κόστος ενοικίασης σταντ: 600 € .

Ζώνη Ε: Αίθουσα «Οινοτεχνία» μπλε πτέρυγα.
Φέτος η Οινοτεχνία αναβαθμίζεται αποκτώντας τη δική της αίθουσα, στη θέση της Πλατείας 
Γευσιγνωσίας, που μεταφέρεται σε εξωτερική τέντα στην είσοδο του κτιρίου. Ο αριθμός των 
περιπτέρων στην αίθουσα της Οινοτεχνίας συνεχίζει να είναι πολύ περιορισμένος και θα 
διατεθούν με σειρά προτεραιότητας ξεκινώντας από τους περυσινούς εκθέτες. Δίπλα στην 
αίθουσα της Οινοτεχνίας είναι εκείνη των παράλληλων εκδηλώσεων, χρήσιμη για διαλέξεις και 
παρουσιάσεις που θα θέλατε να προγραμματίσετε για τα προϊόντα σας. 
Κόστος ενοικίασης σταντ 9m2: 1.600 € ή σταντ 12m2: 2.100 € .
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ΙΙ) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ / DISCOVER GREEK WINES
Στην Πλατεία Γευσιγνωσίας του Οινοράματος παρουσιάζουμε τα καλύτερα και πιο 
αντιπροσωπευτικά κρασιά κάθε περιοχής, όπου το κάθε ένα από αυτά είναι πρωταγωνιστής. 
Όλες οι φιάλες συνοδεύονται από μία λεπτομερή «fiche de dégustation», δηλαδή τα βασικά 
αναλυτικά στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθε κρασί, συμπεριλαμβανομένης της ex cellar τιμής 
του. Οι επισκέπτες έχουν το χρόνο, την άνεση και το δικαίωμα να πάρουν τη φιάλη στα χέρια 
τους (πολύ σημαντικό!) να το επεξεργαστούν, να δοκιμάσουν το κρασί με την ησυχία τους και 
να το συγκρίνουν με άλλα, ομοειδή. Σχεδόν όλοι οι επισκέπτες κρατούν σημειώσεις και συζητούν 
μεταξύ τους τα κρασιά που δοκιμάζουν. Μία ολόκληρη ομάδα οινοχόων επιμελείται συνεχώς 
τη σωστή λειτουργία της αίθουσας, ώστε όλες οι φιάλες να είναι πάντοτε πλήρεις και στη σωστή 
θερμοκρασία σερβιρίσματος.
 Όλα τα κρασιά αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Οινοράματος στο πλαίσιο της δυναμικής 
μηχανής αναζήτησης κρασιών της έκθεσης (μάλιστα έχουν αρχίσει πλέον να εμφανίζονται καλύ-
τερα αποτελέσματα στην οργανική αναζήτηση), ενώ φέτος σχεδιάζουμε και την έκδοση έντυπου 
καταλόγου για να διευκολύνουμε τους επαγγελματίες να παίρνουν σημειώσεις (η έκδοσή του θα 
είναι εφικτή εφόσον οι συμμετέχοντες δηλώσουν έγκαιρα τα κρασιά τους!). 
Φέτος η Πλατεία Γευσιγνωσίας θα φιλοξενηθεί σε μεγάλη τέντα, αντίστοιχη με εκείνη της 
υποδοχής που θα στηθεί έξω από το Ζάππειο Μέγαρο δεξιά της εισόδου.
Η είσοδος στην Πλατεία Γευσιγνωσίας επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες επισκέπτες και σε 
καταναλωτές με την αγορά επιπλέον εισιτηρίου ή ειδικής VIP πρόσκλησης. 

Η συμμετοχή στην Πλατεία Γευσιγνωσίας κοστίζει 40€ ανά ετικέτα. 
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IIΙ) ΣΤΙΣ ΟΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ / WINE REVELATIONS
Με ή χωρίς σταντ και με τη δυνατότητα της φυσικής σας παρουσίας στο wine bar
 
Οι «Οινικές Αποκαλύψεις» λειτουργούν ως μία «έκθεση μέσα στην έκθεση», με τη δική τους 
θεματική προσέγγιση και επικοινωνία. Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε είναι οι επαγγελματίες 
του κρασιού και οι «ψαγμένοι» καταναλωτές. Κυρίως μας ενδιαφέρουν οι εστιάτορες, οι οινοχόοι, 
οι καβίστες, τα wine bar, οι εισαγωγείς... Με άλλα λόγια οι αγοραστές εκείνοι που αναζητούν 
ελληνικά κρασιά που θα τους διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό. Στόχος μας είναι να 
παρουσιάσουμε κρασιά που παραμένουν άγνωστα, όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά ακόμα και 
στους επαγγελματίες. 

Η αίθουσα των Οινικών Αποκαλύψεων αποτελείται από δύο διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά 
σκέλη:
1)  Εκθεσιακό τμήμα, με 34 σταντ για πολύ μικρά ή πρωτοεμφανιζόμενα στην αγορά οινοποιεία.
2)  Wine bar, δηλαδή χώρο (δωρεάν) δοκιμής, όπου οι έμπειροι οινοχόοι του Οινοράματος 

σερβίρουν σπάνια και ειδικά κρασιά εξηγώντας τις ιδιαιτερότητές τους.
 
Διευκρινίσεις:
1)  Ως «πολύ μικρά οινοποιεία» νοούνται τα οινοποιεία εκείνα η παραγωγή των οποίων σε 

εμφιαλωμένο κρασί δεν ξεπερνά τις 30.000 φιάλες. Ως «πρωτοεμφανιζόμενα στην αγορά 
οινοποιεία» νοούνται τα οινοποιεία που μόλις δημιουργήθηκαν ή δεν έχουν ακόμα καμία 
εμπορική παρουσία στην αγορά της Αθήνας, είναι δηλαδή «άγνωστα». Οι διοργανωτές 
διατηρούν το δικαίωμα να κρίνουν το βαθμό αναγνωρισιμότητας εκάστου οινοποιείου που 
επιθυμεί να συμμετέχει στην αίθουσα των Οινικών Αποκαλύψεων, στην προνομιακή τιμή των 
600€. Επίσης, θα δοθεί προτεραιότητα σε πρωτοεμφανιζόμενα στην έκθεση οινοποιεία σε 
βάρος οινοποιείων που έχουν ήδη συμμετάσχει στις Οινικές Αποκαλύψεις στο παρελθόν. 
Εάν εκτιμάτε πως η αίθουσα των Οινικών Αποκαλύψεων σας αφορά, σας παρακαλούμε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά για να εξετάσουμε τη συμμετοχή σας. 

2)  Η συμμετοχή στο wine bar των Οινικών Αποκαλύψεων είναι ανοιχτή σε όλα τα ελληνικά 
οινοποιεία, ακόμα και σε μη εκθέτες του Οινοράματος, εφόσον τα κρασιά τους ανήκουν σε 
μία από τις πιο κάτω κατηγορίες:
α)  Είναι κρασιά που παράγονται τουλάχιστον κατά 50% από «αφανείς» ελληνικές ποικιλίες 

αμπέλου (ανεξάρτητα από την υπόλοιπη ποικιλιακή τους σύνθεση, η οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει ακόμα και διεθνείς ποικιλίες),  

β) Είναι κρασιά χωρίς θειώδη/φυσικά κρασιά, 
γ) Είναι οινοποιημένα με άγριες, γηγενείς ζύμες, 
δ) Είναι κρασιά από σταφύλια βιοδυναμικής γεωργίας, 
ε)  Είναι κρασιά που παράγονται ή παλαιώνουν με εναλλακτικά μέσα ή τρόπο (π.χ. αμφορείς, 

θάλασσα κ.λπ).

Ως «αφανείς ποικιλίες» νοούνται οι πραγματικά σπάνιες και άγνωστες ποικιλίες της χώρας. Για τις 
ανάγκες της έκθεσης αφανείς ποικιλίες είναι όλες οι ποικιλίες πλην εκείνων που συμμετέχουν στους 
οίνους ΠΟΠ της χώρας όπως επίσης και οι εξής: αυγουστιάτης, βιδιανό, λαγόρθι, λημνιώνα, κυδωνίτσα, 
μαλαγουζιά, μαλβαζία, μαυροτράγανο, μαυρούδι, μοσχάτο (όλες οι εκδοχές), σαββατιανό και φιλέρι.
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Η συμμετοχή σας στην αίθουσα των Οινικών Αποκαλύψεων μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

1) Ως άμεσος εκθέτης, ενοικιάζοντας ένα σταντ (600€).

2)  Εάν έχετε κάποιο κρασί στην γκάμα σας από «αφανή/άγνωστη» ποικιλία ή κρασί που να 
καλύπτει τις προδιαγραφές που αναφέρουμε πιο πάνω, μπορείτε να το παρουσιάσετε στο 
«wine bar» που θα διαμορφωθεί στο βάθος της αίθουσας, ακόμα και εάν είστε εκθέτης σε 
άλλη αίθουσα του Ζαππείου, με κόστος συμμετοχής 50€ + ΦΠΑ ανά δείγμα (διαθέσιμες 
θέσεις: 60). 

3)  Εάν έχετε κάποιο κρασί στη γκάμα σας από «αφανή/άγνωστη» ποικιλία ή κρασί που να 
καλύπτει τις προδιαγραφές που αναφέρουμε πιο πάνω, μπορείτε να το παρουσιάσετε στο 
«wine bar» που θα διαμορφωθεί στο βάθος της αίθουσας, ακόμα και εάν δεν είστε εκθέτης 
στο Οινόραμα, με κόστος συμμετοχής 80€ + ΦΠΑ ανά δείγμα (θα δοθεί προτεραιότητα 
στους εκθέτες του Οινοράματος). 
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΖΏΝΗ Α ΖΏΝΗ Β ΖΏΝΗ Γ ΖΏΝΗ Δ

Τραπέζι 250 x 80 180 x 80 180 x 80 80 x 80 

Βanner 300 x 250 250 x 250 250 x 250 Μετώπη

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις*  (1 άτομο) 30 20 15 10

Ονομαστικά καρτελάκια εισόδου (badge) 20 10 10 5

Αναμνηστική σπουμαντιέρα Μεγάλη Μεσαία Μεσαία Μεσαία

Αναμνηστικά πτυελοδοχεία 2 2 2 1

Αναμνηστικά ποτήρια γευσιγνωσίας Οινόραμα 2020 12 6 6 6

Αναμνηστικό τιρμπουσόν Μurano 2 1 1 1

Δικαίωμα συμμετοχής στον κατάλογο  
με όλα τα κρασιά σας  ✓ ✓ ✓ ✓

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πλατεία Γευσιγνωσίας  
«Discover Greek Wines» ✓ ✓ ✓ ✓

Δικαίωμα συμμετοχής στο wine bar  
των Οινικών Αποκαλύψεων ✓ ✓ ✓ ✓

Προβολή μέσω  της ιστοσελίδας της έκθεσης ✓ ✓ ✓ ✓

Προβολή μέσω των social media ✓ ✓ ✓ ✓

 

ΖΏΝΗ Ε
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 9m2 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 12m2 

Ηλεκτρονικές προσκλήσεις*  (1 άτομο) 15 25

Ονομαστικά καρτελάκια εισόδου (badge) 10 15

Αναμνηστικά ποτήρια γευσιγνωσίας Οινόραμα 2020 6 6

Δικαίωμα συμμετοχής στον κατάλογο  ✓ ✓

Προβολή μέσω  της ιστοσελίδας της έκθεσης ✓ ✓

Προβολή μέσω των social media ✓ ✓

Η ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΟ ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2020

ΣΤHN ΟΙΝΟTEXNIA 2020
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* Η πρόσκληση των καταναλωτών δεν περιλαμβάνει το ποτήρι (3€).
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΘΕΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ζώνη Α’: 2.500€

Ζώνη Β’: 1.700€

Ζώνη Γ’: 1.600€

Ζώνη Δ’:    600€

             Ζώνη Ε’:   9m2 1.600€,   12m2 2.100€ 

Ολοσέλιδη διαφήμιση στον κατάλογο της έκθεσης: 100€

Συμμετοχή στην Πλατεία Γευσιγνωσίας: 40€ / δείγμα

Συμμετοχή στο wine bar των Οινικών Αποκαλύψεων: 50€ / δείγμα

ΜΗ ΕΚΘΕΤΗΣ ΟΙΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Συμμετοχή στο wine bar των Οινικών Αποκαλύψεων: 80€ / δείγμα


