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Συνδυάζοντας την αυθεντικότητα της ελληνικής παράδοσης, την Μεσογειακή υγιεινή διατροφή και τον

καινοτόμο τρόπο σκέψης της νέας γενιάς Ελλήνων παραγωγών, η δράση «BITES OF GREECE» θα

προβάλει την Artisan, Organic, Free-From και Vegan όψη της Ελλάδας αναδεικνύοντας τα βραβευμένα

και καινοτόμα προϊόντα του Αγροδιατροφικού της Πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στόχος μας, να συστήσουμε τόσο στους επαγγελματίες αγοραστές όσο και στους Βρετανούς καταναλωτές

τις νέες ελληνικές γεύσεις και δημιουργίες συνδυάζοντας τις πραγματικές ιστορίες & τα κίνητρα πίσω

από τον σχεδιασμό και την παραγωγή των προβεβλημένων προϊόντων.

Ταυτόχρονα όμως να αναδείξουμε την κουλτούρα και την

εντοπιότητα, τα δυο βασικά αυτά στοιχεία που συνθέτουν την

Ελλάδα και το brand Greece.



BITES OF GREECE

1. Προβολή του 
Αγροδιατροφικού 

Πλούτου της 
Ελλάδος 

(ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ)

2. Προώθηση 
ελληνικών 

Τροφίμων και 
Ποτών 

3. Ανάδειξη του 
brand Greece σε 

επαγγελματίες και 
καταναλωτές

4. Γνωριμία με 
Retailers –

Consumers & 
Buyers



ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1. Προβολή Εταιρειών/Περιφερειών/Φορέων

Ειδική ιστοσελίδα προβολής της δράσης με εξατομικευμένες σελίδες για 

κάθε εταιρεία, Περιφέρεια και Φορέα. 

• Προβολή προϊόντων, βραβείων, πιστοποιήσεων 

• Προβολή Εντοπιότητας ανά Περιφέρεια  - ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

2. Διαγνωστικό εξαγωγικής ετοιμότητας

Αξιολόγηση κάθε εταιρείας, των προϊόντων της, της δυναμικής της, των 

πιστοποιήσεών της και της στόχευσής της μέσα από προσεκτικά 

σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο εξαγωγικού προσανατολισμού

3. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική κατανόησης αγοράς και επιλογής 

καλύτερων προϊόντων εισόδου (SKUs)

1-1 συμβουλευτική για τον σχεδιασμό της στρατηγικής διείσδυσης στο ΗΒ. Ανάδειξη 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της κάθε εταιρείας, συζήτηση των στόχων της 

και επιλογή των βασικών κωδικών (SKUs) προβολής. 

4. Στρατηγική τιμών & εισόδου στην αγορά

BREXIT= νέες συνθήκες, νέα δεδομένα και σωστή τιμολόγηση ανά κανάλι διανομής.

• Ποιες είναι οι ισορροπίες της αγοράς;

• Τι πρέπει να προσέξει μια εταιρεία στην πρώτη της είσοδο στην αγορά;

• Τι αλλάζει στην αγορά;

• Margin vs Mark-up

• VAT & RRP



ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

6. Τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικό «BITES OF GREECE». Το dedicated branded pop-up 

store στο Λονδίνο για 4 εβδομάδες με δυνατότητα:

• Προβολής σε καταναλωτές

• Δειγματισμού σε προσκεκλημένους αγοραστές, δημοσιογράφους, blogger, κλπ

• Event γευσιγνωσίας 

• Προβολής Αγροδιατροφικού Τομέα της Ελλάδος καθώς και των Ιδιαίτερων, Gourmet και 

ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων της

5. Αποστολή εμπορευμάτων για την τοποθέτηση στα 

καταστήματα.

Αποστέλλουμε τα προϊόντα κάθε εταιρείας συν το ενημερωτικό υλικό και 

ότι άλλο υλικό θεωρούμε απαραίτητο πριν την τοποθέτηση των 

προϊόντων στα καταστήματα.

7. Τοποθέτηση, Προβολή Και Προώθηση προϊόντων σε 2 σημεία 

εξαιρετικής προβολής για 4 εβδομάδες

• Ένα κεντρικό Βρετανικό κατάστημα delicatessen μεγάλης επισκεψιμότητας

και προβολής.

• Δημιουργία ειδικού πάγκου για 4 Σαββατοκύριακα σε μια από τις 

κεντρικότερες ανοιχτές αγορές του Λονδίνου

8. Συμβουλευτική επόμενων βημάτων

Έχοντας ήδη συλλέξει τα αποτελέσματα και την ανατροφοδότηση της προβολής 

και πώλησης των προϊόντων στα παραπάνω τρία σημεία προβολής, θα 

συζητηθούν με κάθε εταιρεία ξεχωριστά οι προοπτικές εισόδου στην αγορά του 

ΗΒ και θα δοθεί συμβουλευτική διείσδυσης στην αγορά του ΗΒ.



ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ειδικό «BITES OF GREECE» branded pop-up store στο 

Λονδίνο

Bites Of Greece London Pop Up Store - Ειδικό κατάστημα προβολής, 

προώθησης και διάθεσης υψηλής ποιότητας, νέων στο Βρετανικό κοινό 

και αγορά ελληνικών τροφίμων και ποτών. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί 

επίσης για να προσφέρει γευσιγνωσίες και δειγματοληψία σε αγοραστές, 

bloggers, αρθρογράφους και επαγγελματίες γενικότερα.

Ελληνικό Ράφι σε Κεντρικό Βρετανικό κατάστημα delicatessen

μεγάλης επισκεψιμότητα με εξειδίκευση σε delicatessen προϊόντα.

Τα προϊόντα θα προβάλλονται σε έναν ειδικό χώρο “Greek Corner” και η  δραστηριότητα 

θα επιβλέπεται και θα ελέγχεται από την ομάδα μάρκετινγκ πεδίου κάθε εβδομάδα για να 

διασφαλιστεί η συμμόρφωση, τα καλά επίπεδα αποθεμάτων και η ομαλή λειτουργία. Οι 

παραγωγοί θα λάβουν μια αναφορά πωλήσεων και σχόλια στο τέλος των 4ων

εβδομάδων της δράσης 

Δημιουργία ειδικού πάγκου για 4 Σαββατοκύριακα σε μια από 

τις κεντρικότερες ανοιχτές αγορές του Λονδίνου

Ελληνικά προϊόντα θα προβληθούν, προωθηθούν και θα διατεθούν για 4 

Σαββατοκύριακα σε μια από τις πιο δημοφιλείς αγορές τροφίμων στο 

Λονδίνο κάτω από την ονομασία «Βites of Greece».



Βραβευμένα – Καινοτόμα – Πιστοποιημένα 

Εταιρείες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και δεν έχουν παρουσία στο Ηνωμένο 

Βασίλειο θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους για 12 μήνες στο 

ειδικά διαμορφωμένο e-shop The FlavOURs of GREECE με δυνατότητα πώλησης Β2C & 

B2B και συμμετοχής σε πολλαπλές δράσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ανά έτος. 

Ειδικό Κόστος για τους συμμετέχοντες στη δράση BITES OF GREECE: £200/εταιρεία/έτος

Κόστος ανανέωσης: £650/εταιρεία/έτος



Q&As
1. Ποιους κλάδους αφορά; Αφορά τον κλάδο των Τρόφιμων & Ποτών

2. Τι είδους προϊόντα αφορά; Συμβατικά & Βιολογικά και ιδίως προϊόντα τα οποία καινοτομούν ως προς τη σύσταση / 

συσκευασία και προσφέρουν ιδιαίτερο όφελος για τον καταναλωτή.

3. Ποια προϊόντα αφορά; Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα, Μέλι, Μαρμελάδες, Δημητριακά, Όσπρια, Ζυμαρικά,  

Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς, Dressings, Σάλτσες, Dips,  Μπαχαρικά, Φρέσκα φρούτα και Λαχανικά, Καρυκεύματα, Βότανα, 

Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί, Καφέδες, Ροφήματα, Νερά, Χυμοί, Αναψυκτικά, Μπύρες και Κρασία

4. Τι είναι το pop-up store “Bites of Greece”; To Bites Of Greece θα είναι ένα κατάστημα που θα λειτουργήσει μόνο 

για 4 εβδομάδες, σκοπός του οποίου είναι να προβάλει νέα ελληνικά προϊόντα στο Βρετανικό κοινό,   προσελκύοντας 

καταναλωτές, αγοραστές και άτομα με μεγάλη επιρροή στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

(Δημοσιογράφους, Blogger, Chef, Διατροφολόγους, Παρουσιαστές, κ.ά). Παράλληλα ένας χώρος στον οποίο θα 

πραγματοποιηθούν δράσεις γευσιγνωσίας και pairing, ανάδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, κλπ

5. Τι είναι το «Ελληνικό Ράφι» σε Κεντρικό Βρετανικό κατάστημα delicatessen; Για να εντείνουμε με την 

προβολή των Ελλήνων παραγωγών στο Βρετανικό κοινό, θα δημιουργήσουμε ένα Ελληνικό Ράφι σε ένα από τα πιο δημοφιλή UK 

Specialist Indie food & drink store, στο οποίο θα διατίθενται προς γευσιγνωσία, προβολή και πώληση όλα τα προϊόντα των 

Ελλήνων συμμετεχόντων παραγωγών. 

6. Τι αφορά η δημιουργία πάγκου σε ανοιχτή αγορά του Λονδίνου; Οι ανοιχτές αγορές τροφίμων του 

Λονδίνου αποτελούν τρόπο ζωής των Βρετανών πολιτών και σφύζουν από καταναλωτική κίνηση. Μέσα από τον πάγκο «Bites of 

Greece» στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε την δράση μας, ερχόμενοι πιο κοντά στο βρετανικό κοινό, προβάλλοντας την 

ιδιαιτερότητα των ελληνικών προϊόντων και αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά και γεύσεις τους.

7. Τι περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής; Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω παροχές:

• Την προβολή της εταιρείας στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης

• Το διαγνωστικό εξαγωγικής ετοιμότητας και την εξατομικευμένη συμβουλευτική

• Την αποστολή των εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο

• Την συμμετοχή στην προώθηση-πώληση των προϊόντων στο pop-up store “Bites of Greece” για 4 εβδομάδες

• Την συμμετοχή στην προώθηση-πώληση των προϊόντων στο «Ελληνικό Ράφι» σε Κεντρικό Βρετανικό κατάστημα 

delicatessen” για 4 εβδομάδες

• Την συμμετοχή στην προώθηση-πώληση των προϊόντων σε ανοιχτή αγορά του Λονδίνου για 4 εβδομάδες

• Την προβολή στη διαφημιστική καμπάνια της δράσης και την αποστολή των newsletter 

8. Τι δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής; Δεν περιλαμβάνονται τα εξής:

• Το κόστος επιστροφής των μη-πωληθέντων προϊόντων στην Ελλάδα

9. Τι είναι το The FlavOURs of GREECE; Είναι ένα εξειδικευμένο e-shop Βραβευμένων-Καινοτόμων και 

Πιστοποιημένων Ελληνικών προϊόντων που στοχεύει τόσο σε Βρετανούς καταναλωτές (B2C) με υψηλή αγοραστική δύναμη όσο 

και επαγγελματίες (B2B) συγκεκριμένων καναλιών (deli stores, Vegan & Organic stores, Specialty Supermarket shelves, on-line 

stores). 


