
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, ΓΚΑΖΙ 
130 εξαιρετικοί Έλληνες παραγωγοί και τα προϊόντα 
τους, γευσιγνωσίες, live cookings και μοναδικά 

happenings σε μία 3ήμερη γιορτή! 

4,5 & 6 Μαΐου 

 



Ποιοι Είμαστε 

Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (περιοδικό «αθηνόραμα», www. 
athinorama.gr, www.athinoramaumami.gr) εδώ και 40 χρόνια 
ασχολείται αδιάλειπτα με τη γαστρονομία, την ελληνική κουζίνα  
και τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, τα οποία 
αναδεικνύει μέσα από θεσμούς επιβράβευσης, δοκιμές 
αξιολόγησης και δημοσιογραφικά θέματα. Γνωρίζει σε βάθος το 
χώρο και συνδέεται στενά με τον παραγωγικό κόσμο (τρόφιμα, 
κρασιά, ποτά, ροφήματα), τους τομείς της διακίνησης, της 
ποιοτικής εστίασης και του τουρισμού. Κατανοεί απαιτήσεις 
και φιλοδοξίες και επηρεάζει ένα τεράστιο κοινό σε ό,τι αφορά 
θέματα γαστρονομίας, διατροφής, κρασιών, ποτών και λοιπών 
προϊόντων. Αιχμή του δόρατος της παρέμβασής μας στο χώρο 
των ποιοτικών διατροφικών προϊόντων και της διακίνησής τους 
αποτελεί το www.athinoramaumami.gr, με περισσότερους από 
400.000 μοναδικούς χρήστες μόνο το 2015. Θεωρείται ένα από 
τα ισχυρότερα ηλεκτρονικά μέσα στο χώρο της διατροφής. 
 
 

Άριστα σχεδιασμένο και φιλικό για τους χρήστες, απευθύνεται 
με σύνθετο τρόπο σε καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται 
για ποιοτικά προϊόντα και ανήκουν σε οικονομικές τάξεις με 
ικανή αγοραστική δύναμη. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία 
δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στο χώρο των ηλεκτρονικών 
και έντυπων μέσων ενημέρωσης, το υψηλού επιπέδου 
στελεχικό δυναμικό που διαθέτει της δίνει τη δυνατότητα να 
επιχειρεί με επιτυχία και σε άλλους τομείς. Με ένα άριστα 
οργανωμένο τμήμα Μarketing, αλλά και με υψηλού επιπέδου 
τμήμα Πωλήσεων και Προώθησης, η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. επιχειρεί με επιτυχία και στο χώρο των εκδηλώσεων. 
Χαρακτηριστική είναι η πανελλαδική καταξίωση και η άψογη 
λειτουργία των θεσμών ΧΡΥΣΟΙ ΣΚΟΥΦΟΙ - ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ και ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ, 
καθώς και η τεράστια επιτυχία σε επίπεδο οργάνωσης, 
συμμετοχών και προσέλευσης κοινού του Φεστιβάλ  
«Ελλάδα, Γιορτή, Γεύσεις». 

• Ισχυρό brand name 
• 40 χρόνια ενασχόλησης με τη γαστρονομία 
και τα ποιοτικά προϊόντα 
• Βαθιά γνώση των ελληνικών προϊόντων 
• Εμπειρία στην αξιολόγηση και στην ανάδειξη 
ποιοτικών χαρακτηριστικών 
• Στενές σχέσεις τόσο με το χώρο της 
παραγωγής όσο και με αυτόν της διακίνησης 
προϊόντων διατροφής 
• Ισχυρή δύναμη παρέμβασης και ανάδειξης 
προϊόντων χάρη στο γαστρονομικό site 
www.athinoramaumami.gr 
• Μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων 
• Δυναμικό και απαιτητικό κοινό το οποίο 
ενδιαφέρεται για ποιοτικά προϊόντα και 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο  
 



Ποιοι Συμμετέχουν 
και Γιατί 

Στο γαστρονομικό φεστιβάλ «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις 
2016» συμμετέχουν εταιρείες που παράγουν κατά 
βάση τυποποιημένα προϊόντα προσβάσιμα στον 
καταναλωτή. Ο αριθμός των εκθετών θα κινηθεί 
με μικρή πιθανή απόκλιση στο επίπεδο των 140 
συμμετοχών και αφορά: 
1. Εταιρείες που παράγουν προϊόντα με ποιοτικούς 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες, οι οποίοι έχουν 
προκύψει ή θα προκύψουν μέσα από δοκιμές της 
ομάδας κριτικών γεύσης της ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ 
Α.Ε. (www.athinoramaumami.gr και περιοδικό 
«αθηνόραμα»). 
2. Εταιρείες που παράγουν προϊόντα, τα οποία έχουν 
διακριθεί ή βραβευθεί σε ανάλογες διεθνείς εκθέσεις 
ή διαγωνισμούς. 



O Χώρος 

Η Τεχνόπολη είναι ένα ξεχωριστό εμβληματικό αθηναϊκό 
τοπόσημο στο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει 
χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο. Στην οδό Πειραιώς, πριν 
από ενάμιση αιώνα, άρχισε να χτυπά η βιομηχανική καρδιά 
της πόλης, αφού εδώ λειτούργησε το πρώτο εργοστάσιο 
ενέργειας της χώρας. Τώρα, τρεις δεκαετίες μετά το 
κλείσιμο του εργοστασίου φωταερίου, η Τεχνόπολη 
λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, ως 
πολιτιστικός πολυχώρος, φιλοξενώντας φεστιβάλ, 
καλλιτεχνικές και εμπορικές εκθέσεις, συναυλίες και 
εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα είναι και ένας χώρος 
αναψυχής που δεσπόζει στην περιοχή του Γκαζιού (στην 
οποία έδωσε ουσιαστικά και το έναυσμα για να εξελιχθεί 
στο δημοφιλέστερο σήμερα meeting point της αθηναϊκής 
διασκέδασης). Από το τέλος του Ιανουαρίου του 2013 
λειτουργεί εδώ και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, 
που φωτίζει άγνωστες πτυχές της Ιστορίας της 
πρωτεύουσας. Διαμορφωμένη σαν μια μικρή πλακόστρωτη 
πόλη, με πολλά κτίσματα να τη συνθέτουν, η Τεχνόπολη 
είναι ιδανική για μια τέτοιου είδους διοργάνωση, μακριά 
από την ψυχρότητα των συνηθισμένων εκθεσιακών χώρων 
και συνυφασμένη με μια επιβλητική αυθεντικότητα που 
συνάδει με τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. 



Η Ανάδειξη της Δυναμικής των Ποιοτικών 
Ελληνικών Προϊόντων 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο στόχος 
υπηρετείται με δύο τρόπους: 
α. Με την αναγνώριση των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων 
από ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Είναι προφανές 
ότι η υιοθέτησή τους δεν μπορεί να αφορά το σύνολο. 
Αναμφισβήτητα όμως, η αποδοχή τους από μια μερίδα του είναι 
δυνατόν να δημιουργήσει την απαραίτητη «κρίσιμη μάζα», η 
οποία μπορεί να ασκήσει μέσω της «απαίτησης για παρουσία 
των προϊόντων» αποτελεσματικές πιέσεις για μια ευρύτερη 
αποδοχή, τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 
β. Με τη δημιουργία ερεθισμάτων σε όλους τους επαγγελματίες 
(εστιάτορες και ξενοδόχους) της χώρας. Απαραίτητη 
προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συντεταγμένη παρουσίαση των 
προϊόντων και η γνώση που πρέπει να αποκτήσουν τα μέλη 
αυτής της κοινότητας σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή ποιοτικά 
 

Τα ελληνικά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα, τα κρασιά και τα 
ποτά αποτελούν ένα σημαντικό (ίσως το πιο σημαντικό μαζί με 
τον τουρισμό) μέσο ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας και η 
ανάδειξή τους μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποτελεσματικά 
στη συλλογική προσπάθεια για έξοδο από την κρίση με 
πολλούς τρόπους. 
α. Η καθιέρωσή τους στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή 
είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών και 
εξοικονόμηση πόρων. 
β. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η υιοθέτησή τους 
από τον απλό Έλληνα καταναλωτή ή επαγγελματία (εστίαση, 
τουρισμός) είναι το απαραίτητο και βασικό εφαλτήριο για την 
ανάπτυξη των εξαγωγών. Δεν υπάρχει διεθνώς κανένα προϊόν, 
το οποίο πέτυχε να κατακτήσει την παγκόσμια αγορά χωρίς 
να έχει καταξιωθεί, να έχει δημιουργήσει ισχυρή εσωτερική 
παραγωγική βάση και να έχει αποκτήσει γόητρο στη χώρα από 
την οποία προέρχεται. 

γ. Είναι προφανές ότι τα δύο προηγούμενα θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας (πολλές εξ αυτών 
στην περιφέρεια), οι οποίες θα συμβάλουν στη μείωση της 
ανεργίας, στην αποσυμφόρηση μεγάλων αστικών κέντρων και 
στην οικονομική τόνωση της περιφέρειας. 
Τα ελληνικά ποιοτικά διατροφικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο προς την κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης, 
καθώς ο αμιγώς γαστρονομικός τουρισμός ενδιαφέρει ένα 
διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό επισκεπτών. 
Η εθνική κουζίνα μιας χώρας και τα εμβληματικά τοπικά 
προϊόντα ενισχύουν τα κλασικά κίνητρα (θάλασσα, ήλιος, 
ξενοδοχειακές υποδομές, αξιοθέατα κ.λπ.) μεγάλης μερίδας 
υποψήφιων επισκεπτών και επηρεάζουν σε σημαντικό 
βαθμό την επιλογή τους. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της 
αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διείσδυσή τους στην 
αγορά του τουρισμού.  

διατροφικά υλικά, τα ξεχωριστά «μικρά» κρασιά, τη νέα γενιά 
αλλά και τις κλασικές αξίες της ελληνικής ποτοποιίας. Με 
βάση αυτή την εξοικείωση θα δημιουργηθούν τα απαραίτητα 
ερεθίσματα, τα οποία θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να 
επιλέξουν και να υιοθετήσουν τα προϊόντα που ταιριάζουν στη 
φιλοσοφία και στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης 



H Προβολή του Φεστιβάλ 
Η επιτυχία του φεστιβάλ και η συμμετοχή του αθηναϊκού (και όχι μόνο) κοινού σε αυτή είναι διασφαλισμένη χάρη σε ένα μελετημένο και 
συνοπτικό πρόγραμμα προβολής το οποίο στηρίζεται τόσο στα μέσα του αθηνοράματος, δηλαδή στα site (athinorama.gr, athinoramaumami.gr και 
elladagiortigefseis.gr) και το περιοδικό, αλλά και σε διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  

Δημοσιογραφικά κείμενα, 
παρουσιάσεις παραγωγών και 

ποιοτικών προϊόντων που θα βρει ο 
επισκέπτης στο φεστιβάλ, 

διαφημιστικές καταχωρίσεις και 
διαγωνισμούς  

Τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά σποτ 

Social Media 

Outdoor διαφήμιση 



H Παρουσία 
Επαγγελματιών στο 
Φεστιβάλ 

Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. τόσο μέσω του περιοδικού  Αθηνόραμα όσο και μέσω των sites 
www.athinoramaumami.gr, www.athinorama.gr, και www.athinoramatravel.gr  συνδέεται 
στενά, επικοινωνεί, ενημερώνει και επηρεάζει το 
σύνολο των επαγγελμάτων που ενδιαφέρουν τους Έλληνες  παραγωγούς ποιοτικών προϊόντων. 
Αξιοποιώντας αυτό το 
στοιχείο, η ομάδα διοργάνωσης του Φεστιβάλ απευθύνεται με μεγάλη πάντα ανταπόκριση σε: 
• Όλους τους ιδιοκτήτες deli shops και γενικότερα χώρους 
με έμφαση στη διακίνηση ποιοτικών προϊόντων. 
• Στους αγοραστές των μεγάλων αλυσίδων διακίνησης 
τροφίμων. 
• Στους εστιάτορες που από την εμπειρία τους γνωρίζουμε ότι 
ενδιαφέρονται για ποιοτικές πρώτες ύλες. 
• Στους ξενοδόχους που προωθούν την αντίληψη του 
γαστρονομικού τουρισμού. 
 
Για το «Ελλάδα Γιορτή Γεύσεις 2018» η ενημέρωσή τους θα  γίνει με δημοσιογραφικά άρθρα 
που θα δημοσιευθούν ή θα αναρτηθούν στα μέσα της εταιρείας συμπεριλαμβανομένου και του 
site του Φεστιβάλ με ειδικό newsletter που θα αποσταλεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους που 
ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και με την αποστολή προσκλήσεων δωρεάν εισόδου. 
Παράλληλα τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ θα αποσταλεί 
ειδικό e-mail με όλα τα στοιχεία των παραγωγών που ενδιαφέρονται για την τοποθέτησή τους 
σε σημεία πώλησης και με το είδος των προϊόντων που προτείνουν.  
 

http://www.athinoramatravel.gr/


1. Προϊόντα τα οποία θα 
διακριθούν για την ποιότητα 

της συσκευασίας τους. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

3. Προϊόντα που θα βραβεύσει 
το κοινό του Φεστιβάλ ως τα 

πιο αγαπημένα του 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ 

2. Προϊόντα τα οποία θα 
διακριθούν για τον 

καινοτομικό τους χαρακτήρα ή 
την πρωτοτυπία τους. 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Οι νικητές των διαγωνισμών, τα αποτελέσματα 
των οποίων θα ανακοινωθούν κατά τη 
διάρκεια του Φεστιβάλ, θα έχουν την ευκαιρία 
να κερδίσουν διάφορα και σημαντικά δώρα. 
Θα υπάρξει, επίσης, κοινοποίηση της 
βράβευσής όλων των νικητών και του ειδικού 
ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν τα προϊόντα 
τους σε επιλεγμένους επαγγελματίες-
διακινητές με Newsletter που θα αποσταλεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό.  
 
Λεπτομέρειες για τον κανονισμό συμμετοχής 
στους διαγωνισμούς, τα βραβεία και την 
επικοινωνία με τους επαγγελματίες της 
διακίνησης ποιοτικών προϊόντων θα 
ανακοινωθούν σύντομα.  
 

Βραβεία & Διακρίσεις 



Γευστικές 
Εκδηλώσεις 

Από τα σημαντικότερα στοιχεία του Φεστιβάλ είναι το πρόγραμμα γευστικών 

εκδηλώσεων, οι οποίες αναδεικνύουν τα ελληνικά προϊόντα, τον πλούτο των 

ελληνικών γεύσεων, τις ιδιαιτερότητες, την ιστορία και την ξεχωριστή ταυτότητά 

τους. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού και των επαγγελματιών της γεύσης στις 

ανάλογες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στα προηγούμενα φεστιβάλ 

επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η χαρά και το  

μοίρασμα της γνώσης και της απόλαυσης και καταξιώνει τις παράλληλες αυτές 

εκδηλώσεις ως σημαντικό πολιτισμικό γεγονός. 

 

Όλες οι παράλληλες γευστικές εκδηλώσεις είναι ανοιχτές στο κοινό, χωρίς 

επιπρόσθετο κόστος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στον εξωτερικό χώρο 

της Τεχνόπολης. Διάσημοι σεφ, οινολόγοι, γευσιγνώστες, αλλά και παραγωγοί 

θα παρελάσουν από τη μαγειρική σκηνή και οι επισκέπτες θα απολαύσουν 

μοναδικά και πρωτότυπα Μαθήματα Μαγειρικής, Εργαστήρια Γευστικών 

Δοκιμών, Σεμινάρια και Παρουσιάσεις προϊόντων.  

 



Πολιτιστικές 
Εκδηλώσεις 
Η γεύση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
πολιτιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται μια κοινωνία. Είναι λοιπόν προφανές 
ότι σε ένα χώρο σαν την Τεχνόπολη και ειδικότερα 
κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ που τιμά τον 
πολιτισμό της γεύσης, η παρουσία όλων των 
μορφών έκφρασης του πολιτισμού μας 
επιβάλλεται. Στο πλαίσιο του «Ελλάδα Γιορτή 
Γεύσεις 2018» τα θεατρικά δρώμενα, η μουσική και 
ο χώρος των τεχνών θα είναι παρόντα. Διακριτικά 
μεν, ώστε να αναδεικνύεται ο γαστρονομικός 
χαρακτήρας της εκδήλωσης, ουσιαστικά δε για να 
αποδεικνύεται ότι στον πολιτισμό της χώρας μας 
συνυπάρχουν αρμονικά η ύλη και το πνεύμα. Μια 
σειρά από happenings, το περιεχόμενο των οποίων 
θα ανακοινωθεί σύντομα, θα συμβάλουν με 
αναμφισβήτητο τρόπο στην απόλαυση και την 
ψυχαγωγία των επισκεπτών και θα τονίσουν την 
ποιοτική δημιουργικότητα της κοινωνίας μας σε 
όλους τους τομείς. 

 

 Μοναδικά θεατρικά 

δρώμενα 

Διαγωνισμοί που 

γίνονται live με τη 

συμμετοχή του κοινού 

Μουσική και χορός 



Ανάλογα με την αντίληψη που θα συνδιαμορφωθεί στο πλαίσιο της οργανωτικής ομάδας, στη διάθεση των επισκεπτών θα βρίσκεται ένας 
αριθμός σημείων στρατηγικά μοιρασμένων τα οποία θα προτείνουν μια μεγάλη ποικιλία αλμυρών και γλυκών γεύσεων. Όλα τα σημεία θα 
κάνουν πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες προτάσεις με την σφραγίδα διάσημων σεφ, αλλά και των ίδιων των παραγωγών.  

Η Γαστρονομία στο Φεστιβάλ 





Brush Stroke 
Image Placeholders Η διαρρύθμιση αυτή είναι 

ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει 
σε περίπτωση που το απαιτήσουν 
οι ανάγκες του τρέχοντος Φεστιβάλ 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 



Η διαρρύθμιση αυτή είναι 
ενδεικτική και ενδέχεται να αλλάξει 
σε περίπτωση που το απαιτήσουν 
οι ανάγκες του τρέχοντος Φεστιβάλ 




