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Το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” με μια ματιά

 Το έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ” δεν είναι μόνο 
ένα έργο Γαστρονομίας αλλά και Αειφορίας & 
Marketing: επιλεγμένα προϊόντα σε μπουφέδες 
ξενοδοχείων και ράφια καταστημάτων, και οι 
δράσεις μαγειρικής, λειτουργούν ως Μέσο 
προβολής Ξενοδοχείων & βιώσιμων πρακτικών.

 Στρατηγική στόχευση του έργου, είναι η μαζική, 
συχνή Επικοινωνία Ξενοδοχείων προς μεγάλο 
αριθμό καταναλωτών (Β2C), μέσα από μεγάλες 
Βάσεις Δεδομένων χρηστών – που 
δημιουργούνται μέσα από κοινές διακλαδικές 
προωθητικές ενέργειες. 

 Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας επιλεγμένα
Επώνυμα Προϊόντα, όχι μόνο ως “τρόφιμα” αλλά 
και ως εργαλείο προβολής & αειφορίας:

α) Σε μπουφέδες/ τραπέζια των ξενοδοχείων με 
επιλογή επιλεγμένων Επώνυμων Τοπικών 
Προϊόντων και σήμανση (Παραγωγού και Τόπου).

β) Σε Καταστήματα Τροφίμων, με κοινές 
προωθητικές ενέργειες “επώνυμων” Προϊόντων,
Ξενοδοχείων & Προορισμών.  

γ) Σε δράσεις γνωριμίας τοπικών προϊόντων & 
γεύσεων, με δημιουργία Πιστοποιημένου Σήματος 
Γαστροτουρισμού για συμβεβλημένα ξενοδοχεία, 
που αναδεικνύουν συνταγές και παραγωγούς.

 Υλοποιητές : Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και Δίκτυο 
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (“Authentic 
Greece”), με συνεργασία του Σήματος 
“We Do Local” (WDL). Υποστήριξη: 
Τουρ. Οργ. Πελοποννήσου (ΤΟΠελ), 
Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος (ΛΑΕ), 
ΣΕΒΙΤΕΛ, ΣΕΒΕ. Αιγίδα: Υπουργεία 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων.



Πλαίσιο & Δομή

 Εχει προηγηθεί πλήρης ανάλυση της μεθοδολογίας μας, που έχει
αποσταλεί στις Ενώσεις Ξενοδόχων και τους φορείς του Τουρισμού για:
 Την αξία της Γαστρονομίας στο Τουριστικό Προϊόν, στη νέα εποχή
 Το ρόλο των Επώνυμων Τοπικών Προϊόντων ως εργαλείο προβολής των

Ξενοδοχείων & Προορισμών –για απ’ ευθείας προσέγγιση καταναλωτών
 Την σημασία των Πιστοποιημένων Γαστροτουριστικών Υπηρεσιών

 Έχει διανεμηθεί αρχείο με τις Προδιαγραφές του έργου όπου εξηγούνται
κάποια διαδικαστικά θέματα, σύνοψη των οποίων γίνεται εδώ

Το Project ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ αποτελείται από 3 σκέλη:
1. Σήμανση Τοπικών προϊόντων σε μπουφέδες και εστιατόρια των

Ξενοδοχείων που συμμετέχουν - με ανάδειξη Παραγωγού και Τόπου

2. Προβολή Προορισμών/Ξενοδοχείων με Προώθηση στα καταστήματα
Τροφίμων αλλά ΚΑΙ Επικοινωνία προς Καταναλωτές μέσω Newsletter

1. Σήμα Γαστροτουρισμού για εκμάθηση γαστρονομίας & διατροφής
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https://authentic-greece.gr/wp-content/uploads/2021/01/TETOP_for-website_Jan-2021-v3_brief.pdf
https://authentic-greece.gr/wp-content/uploads/2021/01/Local-Branded_spec-brief_2021-Feb.pdf


Μπουφές: 
Τι; Ποιόs; Από πού; 

“Ελληνικό Πρωινό”: η αρχή
** απουσία Παραγωγού & Τόπου1

Η σήμανση πιάτων είναι παγκόσμια Τάση ... και “πουλάει”



Φαγητό/Τρόφιμα: ΠΟΛΎ σημαντικός παράγοντας για την 
επιλογή Προορισμών (& Ξενοδοχείων)

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ “ΦΑΓΗΤΟΥ”:
Tο φαγητό είναι ο 2ος λόγος επιλογής 
Προορισμού, συχνά μάλιστα ο 1ος λόγος  
σε κάποιες (νέες) ηλικίες [UNWTO].

ΑΕΙΦΟΡΙΑ:
Τα θέματα Αειφορίας, κυρίως μειωμένης 
κατανάλωσης Ενέργειας και Φαγητού 
είναι πλέον στις προτιμήσεις τουριστών.
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Η πραγματική Πρόκληση: Προϊόντα-Τουρισμός

Κάθε Τουρίστας 
θυμάται προϊόντα που 
έχει δει και δοκιμάσει
στις διακοπές του ΚΑΙ 
τα αγοράζει μετά την 
επιστροφή στην πόλη 
του

Οι Καταναλωτές
ελληνικών προϊόντων, 

ενημερώνεται και 
επιλέγει ελληνικούς 
Προορισμούς για τις 

διακοπές του

Μπουφέδες ξενοδοχείων  
> σήμανση προϊόντων

Καταστήματα για αγορά 
προϊόντων

Καταστήματα > 
προβολή διακοπών

Διακοπές στους 
τιμώμενους Προορισμούς



Chefs και Προϊόντα ΔΕΝ 
είναι ενσωματωμένα στο
MARKETING των 
ξενοδοχείων (& των
Προορισμών)   τα 
προϊόντα παρουσιάζονται 
“ανώνυμα”  αδυναμία 
marketing

Οι δυσκολίες

Τα ελληνικά τρόφιμα 
παράγονται μακριά από 
τα κέντρα τουρισμού

Οι Έλληνες παραγωγοί έχουν 
μικρές γκάμες προϊόντων 2
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Η Λύση: επιλεγμένα Επώνυμα Προϊόντα + δράσεις φαγητού

“ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”

ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ

MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ =
ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ!!

Ενιαία ΜΕΓΑΛΗ γκάμα 
Προϊόντων με 

κοινή παρουσία σε
μπουφέδες ΚΑΙ ράφια

σήμανση < Μπουφέδες Καταστήματα > προωθητικές



Έργο “Τοπικά & Επώνυμα”

1. Επιλογή & Σήμανση τοπικών Προϊόντων στα εστιατόρια 
των Ξενοδοχείων του Προορισμού

2. Προβολή Προορισμών σε Καταστήματα Τροφίμων, με 
προωθητικές ενέργειες KAI δυνατότητα για Newsletter 
μεγάλης κλίμακας

3. Σήμα Γαστροτουρισμού, για “εκμάθηση” γεύσεων 
(μαγειρική, επισκέψεις, διατροφή κλπ)

Προϋποθέσεις ανάδειξης
Προορισμού:

 Συμμετοχή Τοπικής Ένωσης: 
10 τοπικά ξενοδοχεία 
[ανάλογα με τον Προορισμό]

 Τα συμμετέχοντα 
ξενοδοχεία χρησιμοποιούν 
κάποια Αυθεντικά Προϊόντα 
(τοπικά & εθνικά) με 
σήμανση και υποστηρίζουν 
τις προωθητικές



Επιλεγμένα “επώνυμα” προϊόντα κάνουν τη διαφορά

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (τύπου “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ”)

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  - χωρίς σήμανση παραγωγού

Έμφαση στην «Αυθεντικότητα»/Επικοινωνία -
Λίγα προϊόντα για άμεση ΠΡΟΒΟΛΗ του 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ – ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ – Newsletter

Αξιοποίηση για ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΑΣΤΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΓΚΑΜΑ ΑΠΌ  
ΕΠΩΝΥΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕ
ΣΗΜΑΝΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  
& ΤΟΠΟΥ

Έμφαση στην ελληνικότητα της συνολικής γευστικής εμπειρίας 
- μικρές δυνατότητες άμεσης προβολής ξενοδοχείου

Καμία δυνατότητα προβολής ξενοδοχείου/προορισμού στο ευρύ κοινό

Καμία δυνατότητα αντισταθμιστικής  προβολής 
του ξενοδοχείου



1.  Μεγάλη ενιαία γκάμα τοπικών επώνυμων προϊόντων 

12 κατηγορίες / 22 παραγωγοί / 
90+ προϊόντα:

Μεγάλη ενιαία γκάμα Επώνυμων Τοπικών 
Προϊόντων με πλήρη παρουσίαση 
παραγωγών και τόπων σε ΚΆΘΕ συσκευασία

Κατάλογος Προϊόντων

Κατηγορίες προϊόντων

https://authentic-greece.gr/wp-content/uploads/2020/12/Authentic-ListCatalogue_20201130_POS_fewphotos.pdf
https://authentic-greece.gr/proionta/


2. Στρατηγική : “μικτή” ετικέτα παραγωγών

διασύνδεση

συνεργασία

Αυθεντικότητα : 
Ιστορία Παραγωγού & Τόπου

εμπλουτισμός γκάμας 
με βάση τα 

συνεργαζόμενα 
ξενοδοχεία σε τοπικό 

επίπεδο



3.  “Buffet food-signs” (HORECA), show cooking ….

 Σήμανση επιλεγμένων προϊόντων 
(Τόπου και Παραγωγού) :
 “Διαφάνεια” πληροφορίας υλικών
 Ανάδειξη Τόπου & παραγωγού, ιστορίας, 

παράδοσης, υγείας
 Γνωριμία με το προϊόν
 Ενίσχυση τοπικών επιχειρήσεων



 Η αξία του Γαστροτουρισμού πλέον
είναι γνωστή. Υπάρχει όμως κενό για
την προβολή ενός Τόπου μέσα από
Πιστοποιημένα Προγράμματα σε
Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Εργαστήρια
Παραγωγών κλπ χώρους και υπηρεσίες
γύρω από το (τοπικό & αυθεντικό)
Φαγητό και την τοπική Διατροφή.

Ξενοδοχεία Οινοποιεία

Ταβέρνες / Εστιατόρια Εργαστήρια Προϊόντων

Γαστροδιαδρομές

Μαγαζάκια/Αγορές

Cooking/Master Classes

 Στόχος του Σήματος είναι να
“εμπλέξει” Chefs, Παραγωγούς/
Εργαστήρια, Συνταγές και Προϊόντα
που “εμφανίζονται” στους
μπουφέδες, ώστε οι πελάτες να
αποκτούν ΠΛΗΡΗ Πιστοποιημένη
εμπειρία και οι επιχειρήσεις ΚΟΙΝΗ
θεματική προβολή

4.   Πιστοποιημένες Δράσεις Γαστροτουρισμού



Περιεχόμενο Σήματος - Πιλοτικό

Το Σήμα Γαστροτουρισμού που
αναπτύσσουμε περιλαμβάνει:

1. Μονοήμερες δράσεις, για
πελάτες Ξενοδοχείων [cooking
classes, Γευσιγνωσίες, Γνώσεις
Διατροφής κλπ]

2. Πολυήμερα Προγράμματα για
Τravel Agents [Γαστροτουριστικές
Διαδρομές, Master Classes,
Γευσιγνωσίες, Θεματικά, Σεμινάρια
Μεσογειακής Διατροφής κλπ]

3. Πρότυπα (templates) δράσεων

4. Υλικό Πιστοποίησης για Chefs,
Συνοδούς κλπ

5. Υλικό Προώθησης του Σήματος

 Το Πιλοτικό εφαρμόζεται σε
επιλεγμένους προορισμούς που
συμμετέχουν στο Έργο “Τοπικά &
Επώνυμα”, με συγκεκριμένα
templates δράσεων και
διαδρομών για ξενοδοχεία*,
chefs, τουριστικά γραφεία κλπ,
ώστε το Σήμα να ελεγχθεί και
προβληθεί με συμβεβλημένα
ξενοδοχεία και Προορισμούς.

* Τα ξενοδοχεία του συμμετέχουν στο
πιλοτικό έργο για το Σήμα
Γαστροτουρισμού είτε υλοποιούν
ολιγόωρες δράσεις (τάξεις μαγειρικής,
σεμινάρια, γευσιγνωσίες κλπ) είτε θα
προωθήσουν στους πελάτες τους
δράσεις εκτός ξενοδοχείου (πχ
επισκέψεις σε εργαστήρια).



5.  Προωθητικές διακοπών σε Καταστήματα Τροφίμων

 Προωθητικές ενέργειες: κληρώσεις Διακοπών στα Καταστήματα σε 
συνεργασία με Ξενοδοχεία (έργο “ΤΟΠΙΚΑ & ΕΠΩΝΥΜΑ”)

 νέοι πελάτες & περισσότερες αγορές

 e-mails καταναλωτών που συμμετέχουν
μεγάλες Βάσεις Δεδομένων/ για follow-up]

https://authentic-greece.gr/partner/local-and-branded/


6. Σταθερή Επικοινωνία σε καταναλωτές 
(email με στοχευμένο Newsletter)

Νέα Διατροφής, Συνταγές
Προορισμοί/ 
Ξενοδοχεία

Εβδομαδιαίο ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ 
Αυθεντικότητας

(υψηλή αναγνωσιμότητα)

Νέα για Διατροφή, 
Γαστρονομία & Τουρισμό



Πιλοτικοί Προορισμοί Α’ Κύκλου

Κέρκυρα

Ιωάννινα

Νάξος

Αθήνα-
Ατική



Συμμετοχή στο ΤΟΠΙΚΑ &  ΕΠΩΝΥΜΑ

ΒΗΜΑΤΑ:

Ένας Προορισμός μετέχει ως εξής:

1. Η τοπική Ένωση Ξενοδόχων παίρνει
σχετική θετική απόφαση

2. Ατομικές παρουσιάσεις σε
ενδιαφερόμενα ξενοδοχεία από την
Ομάδα Έργου και τελική επιλογή.

3. Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία
χρησιμοποιούν έναν αριθμό από
Επώνυμα Τυποποιημένα Προϊόντα με
κατάλληλη σήμανση του Παραγωγού
και του Τόπου του (στις δράσεις
ενθαρρύνονται και προϊόντα που ήδη
υπάρχουν στα ξενοδοχεία).

4. Συμμετέχουν επίσης Ταξιδιωτικά
γραφεία και Chefs που υλοποιούν
δράσεις εκμάθησης γεύσεων,
διατροφής και παραγωγής τοπικής
γαστρονομίας.

Οφέλη:

1. Τα ξενοδοχεία, η Ένωση και οι
Operators έχουν χώρο στην
Ιστοσελίδα του έργου.

2. Ο Προορισμός και τα Ξενοδοχεία
“υποστηρίζουν” τις προωθητικές,
στις πόλεις που συμφωνούνται,
και στην Κάρτα Προνομίων.

3. Οι προωθητικές οδηγούν στην
επικοινωνία με χιλιάδες χρήστες
(Β2C), μέσω e-mails.

4. Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία, οι
δράσεις της Ένωσης και των
“Food Operators” προβάλλονται
μέσω Newsletter /social στους
χρήστες-πελάτες της προωθητικής
ενώ αναδεικνύεται η Αειφορική
τους συμμετοχή.



Ξενοδοχεία “αυθεντικών γεύσεων” στην Ελλάδα

 Δίκτυο συνεργαζόμενων 
Ξενοδοχείων με γκάμα 
αυθεντικών προϊόντων, 
κατάλληλη σήμανση φαγητού  
και υπηρεσίες Γαστροτουρισμού

 Προβολή Προορισμών - με  
ελεγχόμενο αριθμό Ξενοδοχείων

 Προβολή συνεργαζόμενων 
Ξενοδοχείων σε καταναλωτές 
προϊόντων μέσω Ιστοσελίδας και 
εβδομαδιαίου Newsletter
 Πολύ μεγάλοι αριθμοί 

χρηστών από προωθητικές
 Μεγάλη αναγνωσιμότητα
 Προβολή “χαρακτήρα” 

ξενοδοχείου με άξονα την 
τοπικότητα και αυθεντικότητα 
τροφίμων



Εμπειρίες 
Φαγητού
στην Ελλάδα
σε Ξενοδοχεία
& 
Εκδρομές

Εμπειρίες Ελλάδας – Καταστήματα Εξωτερικού

Προβολή 
Εστιατορίων
&
Καταστημάτων 
Τροφίμων 
εξωτερικού

Εμπειρίες 
ελληνικού 

φαγητού στο
εξωτερικό

(Εστιατόρια & 
Καταστήματα)

Προβολή 
Ελληνικών

προορισμών –
ξενοδοχεία,

Γευσιγνωσίες, 
εκδρομές,

κλπ

Μπουφέδες > 
σήμανση

Δράσεις/Εμπειρίες

Προωθητικές

Επικοινωνία



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Επικοινωνία ευρείας κλίμακας 
προς καταναλωτές

 Προωθητικές για 
ΝΕΟΥΣ πελάτες

 Ευρύτατη επικοινωνία 
με εβδομαδιαία e-
mail
> στόχος : 300.000
(ήδη ~20.000)

 Άνοιγμα newsletter   
> 15%



Bonus: συνεισφορά στην Αειφορία / 17 UN-SDGs

 Rural Development: production for
markets; employment and income
generation to alleviate poverty

 Food security and nutrition: 100%
increase in smallholder productivity
and income

 Gender inequalities: women suffer from
lack of access to decent work and face
occupational segregation and wage gaps

 Role of women and the need for their full
and equal participation and leadership in all
areas of sustainable development

 Green Economy: growth, employment & poverty eradication, whilst maintaining healthy functioning
of Earth’s ecosystems - Information exchange and experience sharing

 Sustainable Tourism: takes full account of its current and future economic, social and environmental
impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities /
promotion of investment in sustainable tourism, including eco-tourism and cultural tourism, which may
include creating small- and medium-sized enterprises

 Employment, decent work for all: promote sustained, inclusive and sustainable economic growth,
full and productive employment and decent work for all

 Sustainable consumption and
production: all countries to promote
sustainable consumption and
production patterns

 Biodiversity and ecosystems: ecological,
genetic, social, economic, scientific,
educational, cultural, recreational and
aesthetic values of biological diversity and
its critical role in maintaining ecosystems

 Multi-stakeholder partnerships and voluntary commitments: multi-stakeholder
partnerships as important vehicles for mobilizing and sharing knowledge, expertise, technologies
and financial resources to support the achievement of the sustainable development goals



Πληροφορίες & Παρουσίαση

Δημήτρης Βασιλείου
managing partner

AUTHENTIC GREECE
Λαχανά 107A,
Αθήνα 11363

Mob: 6932-277.779
Tel: 210-6822.101

e-mail: dvas@apelop.gr
www.authentic-greece.gr

Νίκος Ζωητός
Γεν. Διευθυντής

ΠΟΞ
Σταδίου 24,

Αθήνα 10564

Mob: 
6937-227643

Tel: 
210-3312 535

Project Manager
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