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Έρχεται το Thessaloniki Wine Selfie.  
Η πολυαναμενόμενη γιορτή  του κρασιού ξεκινάει στον βορρά

Μπορεί ο σπουδαίος θεσμός Thessaloniki Wine Show να έχει πάρει 
αναβολή, λόγω των συνθηκών, για τον Μάρτιο του 2022, αλλά οι λά-
τρεις του κρασιού και ειδικά όσοι μένουν στον βορρά δεν θα μείνουν 
απογοητευμένοι! Την Κυριακή 26 και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
2021 η Αυλή στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. στην Θεσσαλο-
νίκη θα «πλημμυρίσει» από κρασί. Τι εννοώ;  Έρχεται το Thessaloniki 
Wine Selfie για δύο φανταστικά απογεύματα με τα καλύτερα κρασιά 
που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

Το συγκεκριμένο διήμερο από τις 05:00 το απόγευμα μέχρι τις 10:00 
το βράδυ θα είναι στη διάθεση των τυχερών που θα βρεθούν εκεί η 
τεράστια δυναμική των πιο σημαντικών ελληνικών και διεθνών ποι-
κιλιών, καθώς και όλες οι καινούργιες τάσεις και εκφράσεις του σύγ-
χρονου  κρασιού παγκοσμίως.

Πίσω από το Thessaloniki Wine Selfie βρίσκεται η δημιουργική ομά-
δα του Wine Style,  η οποία εγγυάται πως η εκδήλωση είναι προ-
σαρμοσμένη στις ανάγκες προώθησης της οινικής κουλτούρας στην 
Βόρεια Ελλάδα και στις ιδιαίτερες συνθήκες παρουσίασης του που 
προέκυψαν από τις συνέπειες του Covid-19, έχοντας ως δεδομένα 
την εμπειρία της  από επιτυχημένα projects και την εμπεριστατωμέ-
νη γνώση και αγάπη της για το κρασί.

Τι θα δούμε, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Thessaloniki Wine Selfie;  
Πάνω από 250 ετικέτες κρασιών από καταξιωμένα οινοποιεία, 
boutique wineries και δίκτυα διανομής με εισαγόμενα και ελληνι-
κά κρασιά. Οι διοργανωτές έχουν προβλέψει ώστε το κάθε κρασί αυ-
τοπαρουσιάζεται κάτω από ένα table stand με όλες τις πληροφορί-
ες της παραγωγής του, ενώ όλα θα είναι ταξινομημένα ανά χρώμα, 
στυλ, ποικιλία ή blend ποικιλιών. Φυσικά, η ομάδα του Wine Style 
θα βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίζει τις σωστές θερμοκρασίες, ώστε 
να ενισχύεται η γευστική εμπειρία και φυσικά για να παρέχει κάθε 
πληροφορία που της ζητηθεί. Αλλά, μη φανταστείτε ένα συντηρητικό 
event! Από ότι έχω πληροφορηθεί το  Thessaloniki Wine Selfie θα 
διαθέτει την πιο ευρηματική μουσική επένδυση που έχει γίνει ποτέ 
σε Wine Show!

Έχοντας υπόψη πως η εφαρμογή όλων των υγειονομικών πρωτοκόλ-
λων ασφαλούς γευσιγνωσίας είναι εγγυημένη, λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ασφαλή διεξαγωγή αυτού του εί-
δους των εκδηλώσεων θα υπάρχουν αριθμημένες κάρτες εισόδου 
για τον έλεγχο του αριθμού επισκεπτών στο χώρο, που είναι ορισμέ-
νος. Με δεδομένο, λοιπόν, τον περιορισμένο αριθμό επισκεπτών, η 
αγορά εισιτηρίου θα μπορεί να γίνει στην είσοδο, αλλά θα υπάρχει και 
η δυνατότητα κράτησης με προαγορά, εφόσον οριστεί η μέρα και ώρα 
άφιξης στο info@thessalonikiwineshow.gr για την αποφυγή αναμο-
νής και ταλαιπωρίας. Η τιμή εισόδου είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμ-
βάνει ένα ποτήρι γευσιγνωσίας Spigelau.
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