
To Aegean Cocktails & Spirits 
προτρέπει να ξεκινήσουμε ένα 
virtual ταξίδι στην Ελλάδα για 
όλο το Μάιο, υποστηρίζοντας 

την χώρα μας, τα αποστάγματα, την το-
πικότητα και τους ανθρώπους της.  Εδώ 
και 5 χρόνια τώρα, κινούμενο μεθοδικά 
και με στρατηγική, έχει κατορθώσει να 
βάλει τα Ελληνικά Αποστάγματα στα 
μπαρ της Ελλάδας και να τα φέρει σε 
επαφή με Influencers από όλο τον κό-
σμο. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το 
Aegean Cocktails & Spirits, στο πλαίσιο 
των Workshops που επιμελήθηκε έχει 
φιλοξενήσει πάνω από  120 κορυφαίους 
bartenders και δημοσιογράφους από την 
Ελλάδα και από όλο τον κόσμο στην πα-
νέμορφη Τήνο. Εκεί, όλοι οι καλεσμένοι 

είχαν την 
ευκαιρία να 
φ τ ι ά ξ ο υ ν 
κοκτέιλ με 
ε λ λ η ν ι κ ά 
α π ο σ τ ά γ -
ματα, να 
π α ρ α κ ο -
λουθήσουν 
σ ε μ ι ν ά ρ ι α 
αλλά πάνω 

από όλα να ζήσουν μία βιωματική δια-
δικασία, η οποία τους έκανε να νιώσουν 
σε βάθος  την σπουδαιότητα της τοπι-
κότητας.

Παράλληλα, διοργάνωσε δύο Φεστι-
βάλ (στο 360 Cocktail Bar το2018 και 
στον Φάρο, στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) το 
2019), όπου περισσότεροι από 3.000  
καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν, στα μπαρ των παραγω-
γών, κοκτέιλ με ελληνική καταγωγή και 
προσωπικότητα και να δουν για πρώτη 
φορά τα τοπικά αποστάγματα μέσα από 
ένα σύγχρονο πρίσμα.

Στις παρούσες συνθήκες και με γνώ-
μονα την ευθύνη απέναντι σε όλους, οι 
δράσεις του Aegean Cocktails & Spirits 
αναγκαστικά αναβλήθηκαν. Οι ιδέες 
όμως που πρεσβεύει η διοργάνωση πα-
ραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ. Για 
αυτό τον λόγο σε μία εποχή  που οι άν-
θρωποι, οι παραγωγοί και  επιχειρήσεις 
του χώρου βάλλονται,  ο συγκεκριμένος 
θεσμός  αποφάσισε να επικεντρωθεί 
εκεί.

Χρησιμοποιώντας την δυναμική του, 
ξεκινά μία καμπάνια όλο Ελλάδα και 
ελληνικά ποτά.  Το «A Sip of Greece» 
είναι μία ενέργεια που στηρίζει την το-
πικότητα και την χώρα μας. Μας  προ-
τρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα, τους 
παραγωγούς και τους ανθρώπους της, 
να μαγειρεύουμε με τοπικά προϊόντα, να 
πίνουμε τοπικά αποστάγματα, κρασιά 
και μπύρες και να βάζουμε λίγο (ή πολύ) 
από Ελλάδα στα κοκτέιλ μας.

Καλεί, λοιπόν, όλους εμάς να υποστη-
ρίξουμε αυτή την κίνηση που θα τρέξει 
στα Social Media.  Πως; Ανεβάζοντας  
μία φωτογραφία με ένα από τα αγαπη-
μένα μας μέρη στη χώρα και γράφοντας 
τι θα θέλαμε να πίνουμε εκεί, αναφέ-
ροντας ένα brand.  Με κάθε Post,  θα 
ενισχύουμε τον φετινό σκοπό καθώς οι 
εταιρίες, θα δωρίζουν 2€ στη Metron 
Ariston- Making Responsibility a Trend 
την ΑΜΚΕ, η οποία υποστηρίζει την 
τοπικότητα, την υπευθυνότητα και το 

trade του χώρου.
Στόχος είναι να γεμί-

σει το Facebook και το 
Instagram με υπέροχες 
φωτογραφίες  από πα-
ραλίες, βουνά, μονοπά-
τια, ηλιοβασιλέματα και 
αναφορές σε κοκτέιλ με 
ελληνικά αποστάγμα-
τα. Με τα χρήματα που 
θα συγκεντρωθούν θα 
υποστηριχθούν ενέργειες που προάγουν  
την τοπικότητα, αλλά και δράσεις, οι 
οποίες θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα 
της εστίασης και ιδιαίτερα των bar.

 Σημαντικές λεπτομέρειες για τις 
αναρτήσεις:
Τα Hashtag με τα οποία θα ανα-
ζητούνται τα Post, προκειμένου 
να επικοινωνηθούν στα brands 
είναι τα #ASipOfGreece και 
#AegeanCocktailsandSpirits .
Προκειμένου να φαίνονται τα post θα 
πρέπει το προφίλ του χρήστη να είναι 
δημόσιο. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν 
περισσότερο τα post, παρά τα stories τα 
οποία χάνονται μόλις σε 24 ώρες.
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