Τα κρασιά του οινοποιείου ΚΕΧΡΗΣ στη διεθνή αγορά
Οι πρώτοι µήνες του 2016 ξεκίνησαν µε έντονη δραστηριότητα, καθώς στο διάστηµα αυτό τα µέλη και τα
κρασιά του οινοποιείου Κεχρής συµµετείχαν σε πολλές σηµαντικές εκδηλώσεις όχι µόνο στην Ελλάδα,
αλλά και στο εξωτερικό.
Ο Φεβρουάριος ήταν ένας µήνας αφιερωµένος στη Γαλλία. Εκεί πραγµατοποιήθηκαν δύο πολύ σηµαντικές γευσιγνωσίες στην αρχή και στο τέλος του µήνα στο εστιατόριο Mavrommatis, ένα από τα καλύτερα
του Παρισιού. Στην πρώτη από αυτές τις εκδηλώσεις, η οποία οργανώθηκε από την οικογένεια και την
οµάδα του εστιατορίου Μαυροµµάτη, δώδεκα από τα πιο σηµαντικά ελληνικά οινοποιεία πρόσφεραν για
δοκιµή τα κρασιά τους σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό κοινό που αποτελούνταν από Γάλλους επαγγελµατίες
και καταναλωτές. Η δεύτερη εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία Wine Plus στο πλαίσιο
του διαγωνισµού Vinalies Internationales και απευθυνόταν στους κριτές και οργανωτές του διαγωνισµού, το οινοποιείο Κεχρής παρουσίασε µια µικρή κάθετη τριών διαφορετικών χρονιών Δάκρυ του
Πεύκου, η οποία περιλάµβανε και τη σοδειά του 2006, µία από τις πρώτες αυτής της εµβληµατικής ρετσίνας. Μεταξύ αυτών των δύο εκδηλώσεων, το οινοποιείο µας συµµετείχε στην έκθεση Vinisud, στο
Montpellier, όπου εκπροσωπήθηκε από τον Διονύση Μαυροµµάτη και τον Mathieu Blet, παράλληλα µε
µια οµάδα επιλεγµένων Ελλήνων παραγωγών.
Στα µέσα Μαρτίου, το οινοποιείο µας έλαβε µέρος στην Prowein, την κορυφαία εµπορική έκθεση κρασιού
στον κόσµο. Αυτή τη χρονιά, η παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση ήταν πολύ δυναµική, καθώς το ελληνικό κρασί κατείχε ξεχωριστό τµήµα παράλληλα µε όλες τις κύριες οινοπαραγωγικές χώρες του κόσµου.
Αυτή ήταν η 15η συνεχόµενη χρονιά συµµετοχής για το οινοποιείο Κεχρής στη συγκεκριµένη έκθεση, και
µία από τις πιο επιτυχηµένες µέχρι αυτή τη στιγµή. Κατά τη διάρκεια των τριών ηµερών της έκθεσης
είχαµε την ευκαιρία να συναντήσουµε εµπόρους, δηµοσιογράφους και επαγγελµατίες από τον χώρο του
κρασιού γενικότερα, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από την ποιότητα των κρασιών µας και ειδικότερα από
την ποιότητα της ρετσίνας µας. Αποτέλεσµα της συµµετοχής µας στην έκθεση είναι η δηµιουργία πολλών
νέων επαφών, µέσα από τις οποίες δίνεται η δυνατότητα για την έναρξη νέων συνεργασιών µε καινούριες
δυναµικές αγορές για τα κρασιά µας, όπως η Δανία.
Εντωµεταξύ, τα κρασιά µας συνεχίζουν να λαµβάνουν νέες διακρίσεις. Οι πρώτες της νέας χρονιάς ήρθαν
από τον διαγωνισµό Vinalies Internationales: Χρυσό µετάλλιο για το Δάκρυ του Πεύκου 2015, ασηµένιο
για το Κεχριµπάρι 2015 και την Τέταρτη Διάσταση 2015.
Σύντοµα η δράση θα µεταφερθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, µε τις εκδηλώσεις που οργανώνει η
New Wines of Greece στη Βόρεια Αµερική τον Μάιο.

