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        ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ  
 

 

 



 

 

Η μεγάλη γιορτή της γαλλικής γαστρονομίας, το Φεστιβάλ «Delicious France» επέστρεψε για πέμπτη συνεχή 
χρονιά στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Γαλλικής Πρεσβείας και 
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.  
 
Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου  
 
Ενέργειες για το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες. 
 
Στόχοι : 
 
1. Αξιοποίηση της θετικής εικόνας της Γαλλίας.  Το 2015 ενισχύθηκε η θετική εικόνα με τη στάση της χώρας στα 

ευρωπαϊκά όργανα, την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης 
έπειτα από τα γεγονότα του Παρισιού. Η συγκυρία, λοιπόν, υπήρξε ευνοϊκή για την ενίσχυση των ισχυρών 
δεσμών αλλά και την αξιοποίηση του αυθόρμητου ενδιαφέροντος για ο,τιδήποτε γαλλικό.  

 
1. Προβολή μιας σύγχρονης γαστρονομίας υψηλής αισθητικής και ευρείας κλίμακας. Ανάδειξη όλων των 

όψεων της γαλλικής γαστρονομίας από την πιο street εκδοχή έως τις πιο γκουρμέ προτάσεις υψηλής 
γαστρονομίας.  

  



© Tous les éléments contenus dans ce document sont la propriété de Sopexa 

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ    

   Ιστορικοί Χορηγοί 
 

         Ambassade de France  
         Business France  
         Hôtel Sofitel Athens Airport 

         Η Ομάδα των Σεφ  
 

 
 
 
 

   Χορηγοί 2015 

  
Δήμος Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) 
Εκπαιδευτικός Ομίλος Etoile by Les Chefs  
Pernod Ricard Hellas 

Delifrance Hellas 
Bonduelle 
Michelin 
SEB/ Tefal 
Eurofood 
Air France 
Fischer 
Food Truck 

Χορηγοί Επικοινωνίας  
 
    Γαστρονόμος  
    Popaganda.gr  
    Pepper 96.6  
 

     Madame Ginger  
     Funkycook  
 

    Qzine   
    Athens Boogie  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ I 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

21-22 Νοεμβρίου  Αυθεντικό γαλλικό  πρωινό/brunch από τη σεφ Ντίνα 

Νικολάου  

Clap the Restaurant, 

Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

23 Νοεμβρίου  Συνέντευξη Τύπου   Γαλλική Πρεσβεία 

24 Νοεμβρίου Διαγωνισμός Σεφ "Πάπια & Χριστουγεννιάτικο 

επιδόρπιο" 

Sofitel Athens Airport 

28-29 Νοεμβρίου  Αυθεντικό γαλλικό  πρωινό/brunch από τη σεφ Ντίνα 

Νικολάου  

Clap the Restaurant, 

Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

30 Νοεμβρίου Πανελλήνιος Διαγωνισμός Sandwich Delifrance   Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

Δεκέμβριος  Master classes by Pernod Ambassadors  Εκπαιδευτικός Όμιλος 

Etoile  

4 Δεκεμβρίου  “French Gourmet” wine club  Sofitel Athens Airport 

5-6 Δεκεμβρίου  Αυθεντικό γαλλικό  πρωινό/brunch από τη σεφ Ντίνα 

Νικολάου  

Clap the Restaurant, 

Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ VIP Cocktail Γαλλική Πρεσβεία 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ II 
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I 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

10 Δεκεμβρίου Βραδιά με γαλλική μουσική από τον Γ. Μουχταρίδη 

του Pepper 96.6 και προτάσεις γαλλικών κοκτέιλ  

Bar Noel  

11-12 Δεκεμβρίου  Προτάσεις French snacking από το food truck  Πλατεία Μαβίλη  

12-13 Δεκεμβρίου  Αυθεντικό γαλλικό  πρωινό/brunch από τη σεφ Ντίνα 

Νικολάου (Media)  

Clap the Restaurant, 

Ίδρυμα Μιχάλης 

Κακογιάννης 

13 Δεκεμβρίου Γαλλικό απεριτίφ σε συνεργασία με τον Δήμο 

Αθηναίων (μουσική από DJ του Pepper 96.6 και 

χορός από την ομάδα Athens Boogie). Επιμέλεια 

φαγητού, ποτών και service από τους σπουδαστές 

του Εκπαιδευτικού Ομίλου Etoile.  

Στοά Αρσακείου  

Καθ’όλη τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ  

Κληρώσεις gourmet γευμάτων γαλλικής έμπνευσης 

και σαμπάνιας Mumm μέσω διαγωνισμών στα 

παρακάτω εστιατόρια:  

ΚΑΡΑΒΙ/SOFITEL ATHENS AIRPORT, 2ΜΑΖΙ, ΜΑΜΑ 

ROUX, CHEZ VIOLETTE, ARTISANAL LOUNGE & 

GARDENS, BY THE GLASS, FABRICA DE VINO, ΘΕΙΟ 

ΤΡΑΓΙ, ΣΠΟΝΔΗ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, SUITE LOUNGE, 

TARTARE, VINTAGE, KIKI DE GRECE, AVENUE BISTRO 

Pepper 96.6, 

Popaganda.gr, 

Γαστρονόμος, 

Funkycook 

Madame Ginger 

Athinorama  

Καθ’όλη τη διάρκεια του 

Φεστιβάλ 

Κληρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων Air France για 

Παρίσι, σκευών μαγειρικής χρήσης Tefal και των 

οδηγών της Michelin  

Γαστρονόμος,  

Pepper 96.6 



GROUPE MARKETING 

INTERNATIONAL 

ALIMENTAIRE , VIN  & ART DE 

VIVRE 

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Με τον τίτλο « Delicious France »  και την 
επιλογή των εμβληματικών γαλλικών 

μακαρόν στο λογότυπο, δημιουργήθηκε 
ένα δημιουργικό μοντέρνο, fun και… 

λαχταριστό! 



GROUPE MARKETING 

INTERNATIONAL 

ALIMENTAIRE , VIN  & ART DE 

VIVRE 

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Αφίσες, διπλώματα, βραβεία, 
μενού, banners & Backdrops 

 



GROUPE MARKETING 

INTERNATIONAL 

ALIMENTAIRE , VIN  & ART DE 

VIVRE 

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Τα αρχικά Δελτία Τύπου γράφτηκα στην 
ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.  

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ 
απεστάλησαν ξεχωριστά Δ.Τ. για τις 

εκδηλώσεις.  



GROUPE MARKETING 

INTERNATIONAL 

ALIMENTAIRE , VIN  & ART DE 

VIVRE 

ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK 
Η σελίδα του Facebook ήταν το 

βασικό όχημα επικοινωνίας του 5ου 
Φεστιβάλ. Το περιεχόμενο 

ανανεωνόταν καθημερινά ενώ το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν 

μόνιμα αναρτημένο. 

Επιπλέον, η σελίδα λειτούργησε ως 
μέσο άμεσης επικοινωνίας με το κοινό.  

  

 + de 200.000 impressions 
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148% 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ“LIKES” 

        PAGE FACEBOOK 

 4.384 likes Vs 1.767. Εντυπωσιακή αύξηση της επισκεψιμότητας σε 

σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.  
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3000% 
περισσότερα  

impressions   

        PAGE FACEBOOK 

211.984 impressions      
196.226 users / reach 
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Δημοφιλείς 
Αναρτήσεις 

        PAGE FACEBOOK 

Μία ανάρτηση  
για τη βραδιά 
στο Noel  
απέσπασε:  

 

175 likes 

Μία ανάρτηση 
από τον 
Διαγωνισμό 
των Chefs 
απέσπασε:  

150 likes 

Μία ανάρτηση-
πρόσκληση στο 
απεριτίφ 
απέσπασε:  

    218 likes 

Μία ανάρτηση για 
το wine club 
απέσπασε:  

     274 likes 
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

 
23 Νοεμβρίου 2015 

 

@ Γαλλική Πρεσβεία  

 

Παρουσία του Γάλλου Πρέσβη Christophe 

Chantepy και του Προέδρου του ΟΠΑΝΔΑ 

Χρήστου Τεντόμα.  

 

70 παρευρισκόμενοι (δημοσιογράφοι, 

bloggers, χορηγοί)  

 

Ακολούθησε κοκτέιλ.  
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Ο Διαγωνισμός των Σεφ  

23 Νοεμβρίου 2015     @ Hôtel Sofitel Athens Airport  

 

Με στόχο τη βράβευση 2 νέων ταλέντων στην μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική 

από την κριτική επιτροπή ( Chef Team του Φεστιβάλ), πραγματοποιήθηκε η 

εναρκτήρια εκδήλωση του Φεστιβάλ. 

 Οι 5 φιναλίστ διαγωνίσθηκαν με θέμα «Πάπια και Χριστουγεννιάτικο επιδόρπιο».  

 

Κοινό: Οι νέοι επαγγελματίες και σπουδαστές  
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Ο Διαγωνισμός των Σεφ – Η κριτική επιτροπή  

 

Κριτές ήταν οι κορυφαίοι σεφ γαλλικής γαστρονομίας της χώρας:  

 

Jean-Marie Hoffmann, Olivier Campanha Jean-Louis Capsalas, Luc 

Grégoire, Jean-Charles Métayer, Dominique Perrot και Φάνης Στάθης  

 

καθώς και η  Διευθύντρια της Sopexa Βίκυ Κωστοπούλου.  
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Ο Διαγωνισμός των Σεφ - Οι νικητές  

Χρήστος Παπαδόγιαννης, 1ο βραβείο για το 

επιδόρπιο « Κορώνα με 3 σοκολάτες » 

 

 «  Η γαλλική γαστρονομία είναι το φετίχ μου.» 

Άρης Μπούζης, 1ο Βραβείο για το πιάτο «πάπια 

με 3 τρόπους»  

“Για μένα η γαλλική γαστρονομία σημαίνει  

εξαιρετικές πρώτες ύλες, συνεχή 

δημιουργικότητα και υψηλή ποιότητα” 
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Το αυθεντικό γαλλικό πρωινό  

21 Νοεμβρίου – 13 Δεκεμβρίου 2015  

 

@ «Clap the Restaurant»  

 

Περισσότερα από 1.800 άτομα γεύθηκαν 

το αυθεντικό γαλλικό πρωινό που σέρβιρε η 

γνωστή Chef Ντίνα Νικολάου για 4 

Σαββατοκύριακα αξιοποιώντας  

τα προϊόντα της Délifrance Hellas. 

 

Κοινό: ευρύ κοινό και Τύπος 
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Πανελλήνιος Διαγωνισμός Sandwich Délifrance  

30 novembre 2015       @ «Clap the Restaurant»  

 

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το καλύτερο sandwich 

διαγωνίσθηκαν 12 φιναλίστ  που επιλέχτηκαν ανάμεσα σε 

περισσότερες από 500 αιτήσεις συμμετοχής από όλες  τις 

σχολές μαγειρικής της χώρας. 

 

Μέλη της Κριτικής Επιτροπής ήταν οι:  Ντίνα Νικολάου - chef 

& TV personality, Γιάννης Ρούδας- manager director 

Delifrance Hellas, Χρήστος Σοκόλης- CEO Food Concepts, 

Τάσος Αντωνίου- food blogger, Χάρης Χαραλαμπίδης – 

Gastronomy Esentials. 

 

Νικήτρια αναδείχθηκε η Καρολίνα Πλιάτσικα  με ένα sandwich 

εμπνευσμένο από το ελληνικό παραδοσιακό φαγητό 

«φασολάδα». H νεαρή σπουδάστρια θα εκπροσωπήσει την 

Ελλάδα στον 11ο Διεθνή διαγωνισμό Délifrance τον Μάρτιο 

2016 στο Παρίσι, όπου θα πετάξει με την ευγενική χορηγία της 

Air France.  

 

 

Κοινό: Νέοι επαγγελματίες και σπουδαστές 

 



© Tous les éléments contenus dans ce document sont la propriété de Sopexa 

Master classes - Pernod Ambassadors  

7 - 11 Δεκεμβρίου 2015.  

 

5 master classes για τους σπουδαστές του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου Etoile by Les Chefs από τους Πρεσβευτές της Pernod 

Ricard Hellas 

 

Η συμμετοχή των σπουδαστών ήταν καθολική.  

 

Κοινό: οι σπουδαστές  
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Wine club - vins français 

4 Δεκεμβρίου 2015             @ Hôtel Sofitel Athens Airport  

 

Γευσιγνωσία γαλλικών κρασιών για τα μέλη του 

 wine club του ξενοδοχείου με τον καλύτερο 

 sommelier της Ελλάδας Νικόλα Γιαννόπουλο. 

 

Ειδικό μενού από τον Σεφ Φάνη Στάθη.  

 

Τα κρασιά : 

Château Pierre Bise, Le sec des Rouannières 2012 

Les Aphillanthes, Côtes-du-Rhône, Clementia 2013 

L'Originel, Simon Busser 2013 

Gewurztraminer Vendages Tardives, Alsace,2007 

 

Κοινό: «les connaisseurs»  
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VIP cocktail à l’Ambassade 

4 Δεκεμβρίου 2015          @Γαλλική Πρεσβεία 

 

O Γάλλος Πρέσβης τίμησε τους χορηγούς του Φεστιβάλ και 

τους Έλληνες εισαγωγείς και αντιπροσώπους σε μία 

εκδήλωση όπου βράβευσε τους νικητές των 2 διαγωνισμών.  

 

Η εκδήλωση ήταν επιτυχημένη από άποψη προσέλευσης,  

διάθεσης και γεύσεων.  
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Γαλλική Βραδιά στο Noel 

10 Δεκεμβρίου 2015    @Bar Noel 

 

Αφιέρωμα στη γαλλική μουσική σκηνή στο μπαρ Noel 

σε συνεργασία με DJ του Pepper 96.6. 

 

Ανάδειξη των γαλλικών κοκτέιλ και σύνδεση με τη 

σύγχρονη γαλλική διασκέδαση.  

Προσφορά macarons από το εστιατόριο «Καράβι». 

 

 

Κοινό: Ευρύ νεανικό κοινό  
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Γαλλικό Street Food 

11 & 12 Δεκεμβρίου 2015   @ Πλατεία Μαβίλη  

 

Σνακ γαλλικής έμπνευσης από το Food Truck  με τα προϊόντα της 

Bonduelle και της Délifrance για 2 μέρες από νωρίς το μεσημέρι 

έως τα ξημερώματα.  

 

Δειγματοδιανομή Bonduelle.  

 

Κοινό: ευρύ κοινό και κυρίως οι νέοι 
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Το γαλλικό απεριτίφ- I 

13 Δεκεμβρίου (18:00 – 22:00)  

 

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων που παραχώρησε μία 

από ιστορικές στοές της Αθήνας πραγματοποιήθηκε το 

«Γαλλικό Απεριτίφ». Οι σπουδαστές της Σχολής 

Etoile προσέφεραν μία σύγχρονη προσέγγιση της γαλλικής 

γαστρονομίας στους παρευρισκόμενους.  

Καλεσμένοι, περαστικοί και γνωστοί foodies της πόλης 

γεύθηκαν «ανατρεπτικούς» κι εύγευστους συνδυασμούς 

αλμυρών και γλυκών γεύσεων που πλαισιώθηκαν με ελαφρύ 

απεριτίφ Lillet και μπύρα Fischer. 

 

Η «επιβεβλημένα» χαλαρή ατμόσφαιρα τονώθηκε από τις 

γαλλικές μουσικές επιλογές του DJ Spector (Pepper 96.6) και τις 

εντυπωσιακές χορευτικές φιγούρες των Athens Boogie. 

 

Στη μεγάλη γιορτή παρευρέθηκαν + από 450 άτομα.   

 

Χορηγοί: Ecole Etoile, Delifrance, Pernod Ricard, Lillet,  

Bonduelle, Fisher, Eurofood ,Labeyrie,  Cœur de Lion,  

Roquefort papillon, Ile de France, Le Foué. 

 

Cible: grand public 
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L’ apéritif de clôture - II 

Testimonials από παρευρισκόμενους με τις φωτογραφίες τους που αναρτήθηκαν 

στη σελίδα Facebook και απέσπασαν περισσότερα από 500 likes!  
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Οι Διαγωνισμοί : ένα γαλλικό δείπνο! 

Καθόλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, προσφέρθηκαν σε 

περισσότερους από 90 τυχερούς - μέσω των χορηγών 

επικοινωνίας - γεύματα γαλλικής έμπνευσης με τη συνοδεία μίας 

σαμπάνιας Mumm (ανά ζευγάρι) στα καλύτερα εστιατόρια της 

Αθήνας που για την περίοδο του Φεστιβάλ δημιούργησαν ειδικά πιάτα!  

 

Κοινό: Ευρύ κοινό, foodies 
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Οι Διαγωνισμοί του Φεστιβάλ  

Διαγωνισμοί για :  

 

• 4  εισιτήρια για το Παρίσι από την Air France 

• 10 τηγάνια γαλλικής ποιότητας κι αισθητικής Tefal  

• 10 οδηγοί του οδηγού Michelin 

 

Χορηγοί επικοινωνίας: Pepper 96.6, Γαστρονόμος 

 

Κοινό: Ευρύ κοινό, foodies 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - Ι  
 

- Συνεντεύξεις Σεφ του Chef Team και συνταγές       (funkycook – Madame Ginger) 
 

- Συνέντευξη του managing director της Delifrance Hellas (Popaganda.gr)  

 

- Συνέντευξη της Δ/ντριας της Sopexa σε ραδιοφωνική εκπομπή (Sport FM) 

 

 - Ειδικό Θέμα για το Φεστιβάλ από τον Γαστρονόμο – II 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥ- II  
 

«Επιδόρπια α λα φρανσαιζ» με χριστουγεννιάτικες συνταγές από το Chef Team du Festival  για το εορταστικό τεύχος 

του Γαστρονόμου.  
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20 δημοσιεύματα 
στον Τύπο 

        ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - PRINT 

Εξαιρετική Δημοσιότητα!   
Δημοσιεύματα στον γενικό και ειδικό/κλαδικό Τύπο και τις αντίστοιχες online δημοσιεύσεις (Web &Social 

Media/Blogs) 
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110 online 
δημοσιεύματα 

        ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - WEBSITES 
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150 αναφορές 

 σε  

        ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - SOCIAL MEDIA  
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Το Φεστιβάλ σε αριθμούς  

Εκδηλώσεις  

Συμμετοχές (ευρύ κοινό και επαγγελματίες)  

Άτομα που «εκτέθηκαν» στη σελίδα του Facebook 

Likes στη σελίδα του Facebook 

Δημοσιογράφοι, κριτικοί, μπλόγκερς κι επαγγελματίες 

Φίλοι του Φεστιβάλ κέρδισαν ένα δείπνο γαλλικής 
γαστρονομίας κι ένα μπουκάλι σαμπάνι Mumm  

Αφιερώματα-συνεντεύξεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 

Δημοσιεύματα στον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο  

Αναφορές στο ραδιόφωνο (Pepper 966, Parapolitika FM, 
Sport FM) 

Online αναφορές (sites, blogs, social media)  

16 

4.382 

90 

90 

5 

130 

90 

260 

+ 
από 

7.000 

200.000 



ευχαριστούμε! 


