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∆ΡΑΣΗ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3.1. Συµµετοχή στην έκθεση Aspen Food & Wine Classic 20-22 Ιουνίου 2014

Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου και συµµετείχαν 5
εκπρόσωποι του οινικού και γαστρονοµικού Τύπου της Βραζιλίας
● Christian Burgos author, sommelier and journalist in
"Adega Revistade Vinhos"
(βλ. συν. περιοδικό) www.revistaadega. uol.com.br
● Patricia Galasini sommelier and journalist
● Jairo Klapp organizer of wine events
● Raquel Auzier editor of TV program «Giro de Gastronomia"
● Jorge Ferreira παραγωγός οπτικοακουστικού υλικού θεµάτων γαστρονοµίας
και οίνων



To Food & Wine Classic in Aspen αποτελεί την κατ’ εξοχήν trend setting εκδήλωση 
συγκεντρώνοντας τους VIP του χώρου της γαστρονοµίας και των ποτών στις ΗΠΑ όπως 
celebrity chefs, εστιάτορες, οινοχόους, δηµοσιογράφους, εισαγωγείς, διανοµείς αλλά και 
αγοραστές αλυσίδων εστιατορίων, ξενοδοχείων, κρουαζιερόπλοιων κ.α.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 65% των καταναλωτών που παραβρίσκονται στο φεστιβάλ είναι 
µεταξύ 25 και 54 ετών, 38% άντρες και 62% γυναίκες ενώ ο µέσος όρος του οικογενειακού 
τους εισοδήµατος ξεπερνά τα $360.000. Κατά µέσο όρο ταξιδεύουν 7 φορές το χρόνο για 
αναψυχή ενώ σχεδόν το 100% τρώει σε εστιατόρια σε εβδοµαδιαία βάση. 

Τέλος το 85% των εκθετών στο Ασπεν θεωρεί τους καταναλωτές που παραβρίσκονται στην 
έκθεση influencers. Το φεστιβάλ αποτελείται από 5 Grande Tastings, περισσότερα από 80 
σεµινάρια για το
κρασί και τη γαστρονοµία, µοναδικά party, θεµατικά δείπνα και άλλες ενδιαφέρουσες 
εκδηλώσεις γαστρονοµίας.

Η ελληνική συµµετοχή ξεκίνησε δυναµικά µια και τα New Wines of Greece ήταν τα µόνα που 
προσφέρθηκαν στο opening party του Aspen Magazine που έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου από 
τις 5:30 έως τις 8:30µµ στο Base Village στο Snowmass.



Κατά τη διάρκεια των γευστικών δοκιµών υπολογίζεται ότι περίπου 800 άτοµα δοκίµασαν 
New Wines of Greece. Ανάµεσα σε εκείνους που δοκίµασαν ελληνικά κρασιά ξεχώρισαν οι:

Paul Grieco (διάσηµος οινοχόος και ιδιοκτήτης εστιατορίων και wine bars στη Νέα Υόρκη), 
Jose Andres (celebrity chef & TV personality), Leslie Sbroco (TV personality), Stephen Mer-
chant (διάσηµος σκηνοθέτης), Mark Wilson (Executive Chef for the Royal Caribbean Cruises), 
Josh Wesson (γνωστός wine guru), Ray Isle (executive editor Food & Wine Magazine), Andrea 
Robinson (Master Sommelier & TV personality).




