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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (www.athinoramaumami.gr, www.
athinorama.gr, περιοδικό «αθηνόραμα») εδώ και 36 χρόνια (από 
το 1976) 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) και τους τομείς της ποιοτικής εστίασης και του 
τουρισμού. Κατανοεί απαιτήσεις και φιλοδοξίες και επηρεάζει 
ένα τεράστιο κοινό σε ό,τι έχει σχέση με θέματα γαστρονομίας, 
διατροφής, κρασιών, ποτών και λοιπών προϊόντων.
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 marketing, 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, εκθετών και προσέλευσης κοινού 
του φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ» (Τεχνόπολις-Γκάζι 12-
14/4/2013).



Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Στην πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της πόλης, τη Λεωφ. Κηφισίας στο Μαρούσι, βρίσκεται στρατηγικά 
τοποθετημένο στο επίκεντρο της οικονομικής ζωής και της ανάπτυξης το υπερσύγχρονο κτίριο HELEXPO 
PALACE, το πρώτο συγκρότημα που σχεδιάστηκε για εκθεσιακή και συνεδριακή χρήση στο κέντρο της πόλης. 
Ανάμεσα στο Golden Hall και το εμπορικό κέντρο Avenue, αποτελεί στοιχείο ενός εμπορικού κόμβου που 
σφύζει από ζωή και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς ποιοτικού shopping, διασκέδασης και ψυχαγωγίας 
καθώς συμπληρώνεται από το πολυσύχναστο multiplex δημοφιλών κινηματογράφων. Ειδικά το μήνα Δεκέμβριο, 
η επισκεψιμότητα αυτής της περιοχής αυξάνεται κατακόρυφα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
και καθιστά το HELEXPO PALACE ιδανικό σημείο για τη διεξαγωγή ενός γαστρονομικού φεστιβάλ, όπως 
το «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ». Εξασφαλίζει την προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών, 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τεράστιας επιτυχίας που σημείωσε το 1ο φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ  
ΓΕΥΣΕΙΣ» και εγγυάται ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Χαρακτηρίζεται από άνετη πρόσβαση με τα δημόσια 
μέσα μεταφοράς (εξυπηρετείται από πολλές λεωφορειακές γραμμές), συνδέεται με τον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου με 
συγκοινωνία και διαθέτει άνετο πάρκινγκ.



Στο φεστιβάλ με τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» θα έχουν το προνόμιο να 
συμμετάσχουν παραγωγοί ελληνικών ποιοτικών 
προϊόντων διατροφής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους και τα προϊόντα τους στο ευρύ 
κοινό, όπως και στους επαγγελματίες εστίασης και 
φιλοξενίας (ξενοδόχοι, εστιάτορες). Τα προϊόντα 
τα οποία θα παρουσιαστούν στην έκθεση έχουν 
προηγουμένως δοκιμαστεί από την πιο δυνατή 
γευσιγνωστική ομάδα του «Αθηνόραμα» και του 
www.athinoramaumami.gr η οποία θεωρείται ως 
η πιο έμπειρη και καταξιωμένη στην Ελλάδα, και 
έχουν αξιολογηθεί ότι πληρούν τα ποιοτικά stand-
ards που επιβάλλει ο προσανατολισμός της.

Το «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» 
ξεφεύγει από τη λογική των τυποποιημένων 
εκθέσεων τροφίμων και ποτών που έχουν 
διοργανωθεί μέχρι σήμερα, καθώς περιλαμβάνει 
αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα, απευθύνεται σε 
παραγωγούς με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές 
και πλαισιώνεται από πολλές και ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρουσες παράλληλες εκδηλώσεις, ανάλογες 
με αυτές που κέρδισαν το κοινό το οποίο συμμετείχε 
αθρόα στο φεστιβάλ του Απριλίου στην Τεχνόπολη. 
Είναι μια γιορτή ελληνικών γεύσεων, ένα φεστιβάλ 
ελληνικού γευστικού πολιτισμού, στο πλαίσιο του 
οποίου η αφρόκρεμα της παραγωγικής Ελλάδας θα 
συναντηθεί με το μεγάλο κοινό που ενδιαφέρεται 
για τις αυθεντικές τοπικές ελληνικές γεύσεις 
συνυφασμένες διαχρονικά με την εθνική μας 
ταυτότητα. Ταυτόχρονα, και λόγω της εορταστικής 
περιόδου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα που 
εκφράζουν τη χαρά των γιορτινών συνευρέσεων και 
στις ξεχωριστές απολαύσεις με ελληνικό πρόσημο 
που συνοδεύουν παραδοσιακά τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά αλλά και το πλούσιο εορτολόγιο 
του Δεκεμβρίου. Παραδοσιακά και δημιουργικά 
γλυκίσματα, τυριά, αλλαντικά, κρασιά, λικέρ, 
αποστάγματα, μπράντι, μπίρες, αβγοτάραχο, 
μανιτάρια, αρτοποιήματα, αρωματικά ξίδια, κρέατα, 
καπνιστά και μαρινάτα ψαρικά, βότανα, ξηροί καρποί, 
ξερά και φρέσκα φρούτα, αλάτια, μπαχαρικά, μέλι, 
μαρμελάδες, σοκολάτα, καφέδες, αφεψήματα, 

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ



ζυμαρικά, όλα τα ελληνικά και ποιοτικά κορυφαία 
προϊόντα που είναι βάση για κάθε ξεχωριστή 
μαγειρική ή ζαχαροπλαστική πράξη και απόλαυση 
θα έχουν τη θέση τους. Μας εμπνέουν για τις 
πιο νόστιμες γιορτινές στιγμές αλλά και για να 
συνθέσουμε ξεχωριστά, ποιοτικά δώρα για τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα. Ολόκληρος ο κόσμος 
των ατόφιων, γνήσιων γεύσεων (εορταστικών και μη) 
απ’ άκρου εις άκρον της επικράτειας θα ξεδιπλωθεί 
από τις 29 Νοεμβρίου έως καί τη 1 Δεκεμβρίου  
στο HELEXPO PALACE. Κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ οι εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα, εάν το 
επιθυμούν, να πωλούν τα προϊόντα τους. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο θα έχουν την πρόσθετη δυνατότητα μιας 
πιο ουσιαστικής και με μεγαλύτερη διάρκεια επαφής 
με τους εν δυνάμει πελάτες τους (καταναλωτές, αλλά 
και επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού).

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί επίσης στη γενικότερη 
εμφάνιση της έκθεσης αλλά και στην αισθητική 
των περιπτέρων. Στόχος θα είναι η ανάδειξη 
του ποιοτικού χαρακτήρα των εκθετών και των 

προϊόντων, μακριά από τη λογική του γιγαντισμού των 
περιπτέρων που είναι συνδεδεμένη με τις κλασικές 
επαγγελματικές εκθέσεις. Για το λόγο αυτό, μέσα 
στον ειδικά διαμορφωμένο, μοντέρνας αισθητικής 
χώρο του HELEXPO PALACE, θα είναι διαθέσιμοι 
διάφοροι τύποι περιπτέρων, διαμορφωμένοι όμως με 
σεβασμό στη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Είναι βέβαιο 
ότι το κύρος και η εμπειρία που χαρακτηρίζουν τη 
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ / ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ (γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από την τεράστια επιτυχία του 1ου 
ανοιξιάτικου φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ») 
θα έχουν ως αποτέλεσμα μια υψηλού επιπέδου 
εκδήλωση παρουσίασης/ προβολής των ελληνικών 
ποιοτικών προϊόντων. Το φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» θα είναι ένα γαστρονομικό 
και πολιτιστικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας που θα 
δημιουργήσει αίσθηση στη σημερινή συγκυρία, στο 
κρίσιμο σταυροδρόμι ανάπτυξης, ανανέωσης και 
ανάτασης που χρειάζεται η Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι 
ότι όλοι μας συμφωνούμε στην αναγκαιότητα αυτής 
της προσπάθειας και στην ιδέα του «πατριωτικού 
καταναλωτισμού» την οποία στηρίζει.
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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 
Έλληνα απλό 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 όμως, η ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών 
ελληνικών προϊόντων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διείσδυσή τους στην αγορά του τουρισμού. 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 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.
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Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 
ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ



Από τα σημαντικότερα στοιχεία του φεστιβάλ είναι 
το πρόγραμμα παράλληλων 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 
στο πρόσφατο φεστιβάλ στην Τεχνόπολη 
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. Αναλυτικά:

α. Εργαστήρια γευστικών δοκιμών με ιδιαιτέρως 
ενδιαφέρουσα θεματολογία προσανατολισμένη στις 
ανάγκες των γιορτών (π.χ. Σπάνια παλαιωμένα τυριά 
της Ελλάδας και τα κρασιά που τους ταιριάζουν, 
Γιορτινές αρμονίες: τα αγαπημένα φαγητά και τα 
κρασιά-ποτά που τα αναδεικνύουν, Μοναδικά 
ονομαστά γλυκά κρασιά της Ελλάδας, Αυθεντικά 
ελληνικά λικέρ, Ελληνικές μικροζυθοποιίες: τα στιλ 
της μπίρας και οι γιορτινοί συνδυασμοί κ.ά.).
β. Μαθήματα μαγειρικής από διάσημούς 
Έλληνες σεφ με γιορτινό συνταγολόγιο σε ειδικά 
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ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
διαμορφωμένες κουζίνες.
γ. Σεμινάρια με τίτλο «Μαέστρος της παράδοσης», 
όπου σε παρεΐστικο κλίμα θα μάθουμε π.χ. πώς 
να ζυμώνουμε ψωμί, να ανοίγουμε φύλλο και να 
κάνουμε πίτες, να φτιάχνουμε σπιτικά τουρσιά, 
φρέσκα παραδοσιακά ζυμαρικά, να εφαρμόζουμε 
δόκιμες καινοτομίες στα παραδοσιακά γλυκίσματα 
των γιορτών, να δημιουργούμε σπέσιαλ γιορτινά 
μπισκότα και πολλά άλλα.
δ. Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με επίκαιρα 
θέματα που ενδιαφέρουν παραγωγούς και κοινό. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Συζητήσεις για τις σύγχρονες γευστικές τάσεις 
παγκοσμίως. 
• Συζητήσεις με θέματα όπως «Το μέλλον της 
ελληνικής κουζίνας: τοπικές γεύσεις στην υψηλή 
γαστρονομία» και «Πατριωτικός καταναλωτισμός, 
μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη».
• Συζητήσεις με εστιάτορες για την εξεύρεση 
διαύλων επικοινωνίας και διοχέτευσης των 
ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στο χώρο της 
εστίασης.
• Συζητήσεις για θέματα packaging, marketing και 
προώθησης ελληνικών ποιοτικών προϊόντων στην 
εσωτερική αλλά και τη διεθνή αγορά.
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ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ, 
ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
Στο γαστρονομικό φεστιβάλ «ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ 
ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» ο αριθμός των εκθετών θα 
κινηθεί με μικρή πιθανή απόκλιση στο επίπεδο των 160 
συμμετοχών και αφορά: 
1. Εταιρείες που παράγουν κατά βάση τυποποιημένα 
προϊόντα προσβάσιμα στον καταναλωτή.
2. 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»).
3. Εταιρείες που παράγουν προϊόντα, τα οποία έχουν 
διακριθεί ή βραβευθεί σε ανάλογες διεθνείς εκθέσεις 
ή διαγωνισμούς.

Η ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν ποικίλες γαστρονομικές απολαύσεις με 
εορταστικό πρόσημο στους χώρους εστίασης και στα μπαρ που θα δημιουργηθούν ειδικά για την εκδήλωση 
στον εκθεσιακό χώρο. Πιο συγκεκριμένα στη διάθεση των φίλων της γεύσης θα βρίσκονται:
Εστιατόριο, στο οποίο θα προσφέρονται γιορτινές σπεσιαλιτέ δημιουργίες δημοφιλών σεφ από βραβευμένα 
στο πλαίσιο των ΧΡΥΣΩΝ ΣΚΟΥΦΩΝ εστιατόρια ελληνικής κουζίνας.
Καφέ-ζαχαροπλαστείο, στο οποίο θα μπορεί κάποιος να δοκιμάσει σπεσιαλιτέ γνωστών επώνυμων 
ζαχαροπλαστείων και σεφ ζαχαροπλαστικής και να απολαύσει καφέ και αφεψήματα.
Wine and beer bar, το οποίο θα προτείνει εκλεκτά κρασιά και μπίρες των εκθετών συνοδευμένα από 
γευστικές ποικιλίες ελληνικών τυριών και αλλαντικών.
Cocktail bar, στο οποίο οι καλύτεροι Έλληνες mixologists θα ετοιμάζουν δημιουργικά κοκτέιλ τα οποία θα 
παντρεύουν διάσημα διεθνή spirits με ελληνικά λικέρ, αποστάγματα και σιρόπια.



Η επιτυχία της έκθεσης και η συμμέτοχη του 
αθηναϊκού (και όχι μόνο) κοινού σε αυτήν είναι 
διασφαλισμένη χάρη στην ύπαρξη ενός δυναμικού 
και εξαιρετικά αποτελεσματικού, όπως έχει ήδη 
αποδειχθεί από παλαιότερες διοργανώσεις, 
μηχανισμού επικοινωνίας και προβολής, αυτόν του 
«αθηνοράματος».
Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται:
α. Στην εμβέλεια και την εγκυρότητα των 
ηλεκτρονικών μέσων της ΔΕΣΜΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ 
Α.Ε. Τόσο το www.athinoramaumami.gr όσο και 
το www.athinorama.gr, με πάνω από 1.100.000 
μοναδικούς επισκέπτες το μήνα, έρχονται σε 
επαφή και επηρεάζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
του ελληνικού καταναλωτικού κοινού. Κάνουν 
καθημερινά προτάσεις και διαμορφώνουν συνήθειες 
και καταναλωτικές συμπεριφορές.
β. Στη δύναμη και στην εγκυρότητα του 
καταξιωμένου περιοδικού «αθηνόραμα».
γ. Στη συμβολή και την αξιοποίηση όλων των μέσων 
προβολής που διαθέτει ο Δήμος Αμαρουσίου, υπό 
την αιγίδα του οποίου τίθεται το φεστιβάλ. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις θέσεις προβολής στα δημοτικά 
λεωφορεία, τους χώρους αφισοκόλλησης του δήμου 
και τις συνέργιες για τις οποίες έχει δεσμευτεί ο 
δήμος με γνωστά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.  

Πέραν αυτού, όμως, η προβολή της έκθεσης θα 
διασφαλιστεί:
α) Με την παρουσία 5.000 αφισών στις βιτρίνες 
ισάριθμων εμπορικών καταστημάτων στις
σημαντικότερες εμπορικές περιοχές του 

λεκανοπεδίου Αττικής.
β) Με τη διανομή 50.000 διαφημιστικών φυλλαδίων 
σε όλους τους σταθμούς του μετρό, καθώς
και στα κεντρικά σημεία της πόλης.
γ) Με διαφημιστικά spots σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς.
δ) Με διαφημιστικά spots σε τηλεοπτικά μέσα 
(ανάλογα με τις ανάγκες της διοργάνωσης).
ε) Με την αποστολή προσκλήσεων σε επαγγελματίες 
που διευθύνουν ποιοτικά εστιατόρια της
Αθήνας, σε ξενοδοχεία-μέλη του ΣΕΤΕ, σε μεγάλες 
αλυσίδες Σ/Μ, σε καταστήματα delicatessen κ.λπ.

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του στόχου 
θα διαδραματίσουν:
1. Ο Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του οποίου τίθεται το 
φεστιβάλ. 
2. Οι Έλληνες ξενοδόχοι. Είναι ήδη συμφωνημένη η στήριξη 
του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 
σε συνδυασμό με το εγχείρημα «Η γαστρονομία στο marketing 
του ελληνικού τουρισμού». Σημειωτέον ότι η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές/χορηγούς του 
ΣΕΤΕ στη φιλόδοξη αυτή προσπάθεια που επιθυμεί να φέρει σε 
επαφή τον ξένο επισκέπτη με τα ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και 
την εθνική μας κουζίνα.
3. Οι Έλληνες επώνυμοι και βραβευμένοι με ΧΡΥΣΟ ΣΚΟΥΦΟ ή 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ εστιάτορες. Με την παρουσία 
τους θα δοθεί η ευκαιρία έναρξης ενός γόνιμου διαλόγου με 
τους παραγωγούς, που θα συμβάλει στο να υιοθετηθούν τα 
ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και να αποτελέσουν αντικείμενο 
τρέχουσας χρήσης στους χώρους εστίασης.

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
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h ΔΙΑΡΡΥθΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚθΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΤΟ ΗΕLLEXPO PALACE
Αρχιτεκτονικές κατόψεις των χώρων που θα φιλοξενήσουν τα περίπτερα των εκθετών
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ
Τιμή συμμετοχής: € 150 ανά m2  (€ 160 για ορισμένα 
προνομιακά περίπτερα) 
Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται: 
• Το ενοίκιο του περιπτέρου
• Η βασική δομή από προφίλ αλουμινίου με πλήρωση 
πάνελ χρώματος ως ενδεικτικό πλάνο
• Μετώπη με την αναγραφή της επωνυμίας του εκθέτη  
και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων
• Πάγκος
• Αποθήκη με πόρτα-φυσούνα
• 2 σκαμπό
• Ραφιέρα με 4 ράφια
• Επαρκής φωτισμός συγκεκριμένης ισχύος
• 1 πρίζα 500 watt
• Εικαστική αφίσα

13

Πρόσθετος εξοπλισμός είναι δυνατός με επιβάρυνση 
του εκθέτη. Το κυρίαρχο χρώμα των περιπτέρων είναι 
απομίμηση ξύλου οξιάς, όπως αυτό εμφανίζεται (με πιθανές 
αποκλίσεις) στο εικονιζόμενο σχέδιο.



ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,  Τ.Κ. 115 27,  
e-mail: giorti@athinorama.gr, ΤΗΛ.: 2107450100, 2107450200, FAX: 2107450227

απο το αθηνόραμα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Περίπτερα με πρόσοψη σε «πλατεία»: € 165/τ.μ.
Λοιπά περίπτερα: € 150/τ.μ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1.Συμβόλαιο με ημερομηνία έως 31/08/2013
Προκαταβολή εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμβολαίου 20% (ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου) και καταβολή του υπόλοιπου 
ποσού σε 2 δόσεις λήξης 15/09/2013 (40% ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου) και 31/10/2013 (40% ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου).
Με πιστωτική κάρτα σε 6 μηνιαίες δόσεις.
Με 2 ισόποσες επιταγές λήξης 25/09/2013 και 
25/01/2014.
ΣΗΜ. 1: Τα συμβόλαια που θα υπογραφούν μέχρι 
τις 31/08/2013 και πληρούν τους προαναφερθέντες 
τρόπους πληρωμής, δικαιούνται έκπτωσης 10%.
ΣΗΜ. 2: Εάν το συμβόλαιο εξοφληθεί απολύτως 
μετρητοίς εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 
υπογραφή του, δικαιούται πρόσθετης έκπτωσης 10%.
2.Συμβόλαια με ημερομηνία από 01/09/2013 έως 
30/09/2013
Προκαταβολή εντός 5 ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής του συμβολαίου 30% (ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου) και καταβολή του υπόλοιπου 
ποσού σε 2 δόσεις λήξης 20/10/2013 (30% ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου) και 20/11/2013 (40% ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου)
Με πιστωτική κάρτα σε 4 μηνιαίες δόσεις.
Με 2 ισόποσες επιταγές λήξης 25/10/2013 και 
25/01/2014.
ΣΗΜ. 1: Εάν το συμβόλαιο εξοφληθεί απολύτως 
μετρητοίς εντός 5 εργάσιμων  ημερών από την 
υπογραφή του, δικαιούται έκπτωσης 10%.
 3.Συμβόλαια με ημερομηνία από 01/10/2013 
– 31/10/2013

Προκαταβολή εντός 5 ημερών από την υπογραφή 
του συμβολαίου 50% (ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου) 
και καταβολή του υπόλοιπου 50% (ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου) έως τις 15/11/2013.
Με πιστωτική κάρτα σε 4 μηνιαίες δόσεις.
Με 2 ισόποσες επιταγές λήξης 25/11/2013 και 
25/01/2014.
ΣΗΜ. 1: Εάν το συμβόλαιο εξοφληθεί απολύτως 
μετρητοίς εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 
υπογραφή του, δικαιούται έκπτωσης 5%.
4. Συμβόλαια με ημερομηνία μετά την 31/10/2013
Πληρωμή του συνολικού ποσού μετρητοίς εντός 5 
ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου.
Με πιστωτική κάρτα σε 4 μηνιαίες δόσεις.
Με μία επιταγή λήξης 25/01/2014.
ΣΗΜ. 1: Στα συμβόλαια με υπογραφή μετά την 
31/10/2013 δεν δίνεται καμία έκπτωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Οι επιταγές παραδίδονται ταυτόχρονα με το 
υπογεγραμμένο συμβόλαιο και τελούν υπό την έγκριση 
του τμήματος πιστωτικού ελέγχου.
β. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας γίνεται με την 
παράδοση του υπογεγραμμένου συμβολαίου.
γ. Σε περίπτωση ακύρωσης οι προκαταβολές (§1, 
2, 3) δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης 
μετά τις 05/11/2013 ο εκθέτης υποχρεούται στη 
συνολική καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο υπό 
ενοικίαση περίπτερο.
δ. Η ύπαρξη οικονομικών εκκρεμοτήτων πέραν 
της 15/11/2013 δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση. Στην περίπτωση 
αυτή όλα τα καταβληθέντα ποσά ή επιταγές εκπίπτουν 
ως αποζημίωση υπέρ της εταιρείας, η οποία έχει 
δικαίωμα να αξιοποιήσει το χώρο στον οποίο 
αναφέρονται οι εκκρεμότητες όπως κρίνει και άνευ 
ουδεμίας υποχρέωσης. 

ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΟΡΤΗ ΓΕΥΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


