
OLIVE OIL BAR

The Art of Sharing and appreciating high quality Extra Virgin 

Olive Oil 



•Το πιο σημαντικό προϊόν της Ελληνικής γης

•Στο επίκεντρο της Ελληνικής Μεσογειακής 

διατροφής, νοστιμίζει τα φαγητά μας

•Ένα πραγματικό super food με μεγάλα οφέλη για 

την υγεία

•Με 4,500 χρόνια ιστορία και πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην Ελληνική κοινωνία & πολιτισμό.

Tο προϊόν 



•Συνδέει τους Έλληνες με την ιστορία τους, με 

τον τόπο καταγωγής τους & με τον 

γαστρονομικό τους πολιτισμό

•Μας συνδέει με την πιο ευτυχισμένη στιγμή 

της σύγχρονης ιστορίας μας, τους 

Ολυμπιακούς αγώνες τους 2004

Tο συναίσθημα



•Στη πόλη που πήρε το όνομά της από το δώρο της Ελιάς, δημιουργούμε το1ο Olive Oil Bar

στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. 

•Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση ανάμεσα στον παρουσιαστή και στους 

συμμετέχοντες που τους οδηγεί στη γνώση, τη σωστή επιλογή, τη γεύση αλλά και 

απόλαυση του μοναδικού αυτού προϊόντος της Ελληνικής γης 

•Συμβουλές χρήσης, ιστορικά στοιχεία, myth busters, διαθρεπτικές συμβουλές, 

γαστρονομικές αντιπαραθέσεις & ανακαλύψεις και το μοναδικό Ηot Potato Test

Η ανάδειξη



•Στην καρδιά της Αθήνας, στο 

Κολωνάκι

•Στον πολυχώρο ανάδειξης της 

Ελληνικής γαστρονομικής κληρονομιάς 

& προϊόντων Yoleni’s

•Στον 3ο όροφο, μέσα σε μια 

παραδοσιακή Ελληνική κουζίνα

Η τοποθεσία  



Αρχιτεκτονικά σχέδια του Οlive Oil Bar 



•Η διαδραστική παράσταση “Olive Oil Theater, how to select, share & appreciate high 

quality Extra Virgin Olive Oil & the Hot Potato Test” διάρκειας 1 ώρας

•Τις μεσημεριανές ώρες ένα περιορισμένο μενού από κρύα πιάτα, “Μixing & matching 

EVOO’s with traditional food products” εμπνευσμένο από τον Chef Χριστόφορο Πέσκια

Τι προσφέρουμε



•Ο καταναλωτής μαθαίνει να ξεχωρίζει 

την ποιότητα στο Ελαιόλαδο. 

•Επιπλέον λαμβάνει χρήσιμες χρηστικές 

συμβουλές ενώ παράλληλα

ενημερώνεται για πολλά mythbysters και 

έτσι αντιλαμβάνεται την άμεση 

διασύνδεση της ποιότητας του 

ελαιολάδου με την γαστρονομική 

απόλαυση αλλά και τα πολλαπλά 

οφέλη στην υγεία. 

Τα οφέλη της παράστασης 



•Στο τέλος της παράστασης προσφέρεται σε κάθε 

καταναλωτή το GAEA Lab, με τρία mini φιαλίδια 

Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου Π.Ο.Π. Σητείας, 

Π.Ο.Π. Καλαμάτας & Π.Γ.Ε. Λακωνίας & οδηγίες για να 

επαναλάβει τη γευσιγνωσία σπίτι του. 

Τα οφέλη της παράστασης 



THANK YOU. 



Το Ελληνικό Mini Bar 



•Σαν μέσο προώθησης της Ελληνικής Μεσογειακής 

διατροφής

•αλλά & σαν profit center 

Το Ελληνικό Mini Bar 



The customer appetite for Change

20% 
prefer 

snacks with 
a low sugar 

content

25% 
find 

information 
about 

benefits 
confusing 

25% 
look for 

snacks to 
keep you 
fuller for 

longer

33% 
prefer 

products 
naturally 
high in 

nutrients 

33% 
Associate 
protein 

with satiety

44% 
busy 

lifestyles 
make it 

difficult to 
eat healthy

55% 
used a 
healthy 
eating 

resource in 
2014

60% 
consider 

the 
healthiness 

of snack 
purchases

Source: Mintel Attitudes to Healthy Eating Feb 2015

Το Healthy Snacking, μια ραγδαία ανερχόμενη τάση διεθνώς 



•Τσικουδιά / Τσίπουρο 

•Κρασί

•Μπύρα

•Ελληνικό αναψυκτικό

•Νερό 

Ελληνικά ποτά 



•Οlive snack 30γρ

•Mπάρα σύκου

•Snack box 

Ελληνικά σνακ 



Ελιές Χαλκιδικής & Καλαμών, μαρινάρονται σε Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, 

στραγγίζονται & συσκευάζονται σε συσκευασία των 30γρ, χωρίς υγρά και συντηρητικά, 

αποτελούν ένα εξαιρετικά νόστιμο και υγιεινό σνακ

Λίγες θερμίδες

Χαμηλή περιεκτικότητα αλατιού

Χωρίς καθόλου υγρά, άλμη, λάδια κλπ 

Ελληνικό & υγιεινό σνακ

Διαλεχτά Ελληνικά σνακ - GAEA Olive Snacks 30 γραμμαρίων  



Το σνακ ελιών μας, στις αερογραμμές της Εasy Jet, σαν ένα γρήγορο & 

υγιεινό σνακ εν ώρα πτήσης! 

Διαλεχτά Ελληνικά σνακ - GAEA Olive Snacks 30 γραμμαρίων  



Διαλεχτά Ελληνικά σνακ - GAEA Μπάρα Σύκου 35 γραμμαρίων  

Μπάρα Σύκου - Mόνο 6 συστατικά!

• Σύκο- 76%

• Καρύδι

• Σουσάμι

• Χυμό λεμονιού 

• Μούστο σταφυλιού

• Πικραμύγδαλο 

 Χωρίς συντηρητικά & πρόσθετη ζάχαρη  

Αξιοσημείωτο! Κατά τον Ιπποκράτη, ο συνδυασμός

σύκων και καρυδιών είναι ένας από τους πιο υγιεινούς συνδυασμούς.



Διαλεχτά Ελληνικά σνακ - GAEA Snack Box 
o Ένα νόστιμο & υγιεινό “box” με λιγότερες από 400 θερμίδες, ιδανικό για χορτοφάγους

(vegetarian), χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, χωρίς συντηρητικά & μη γενετικά τροποποιημένο - Non 
GMO

Περιλαμβάνει: 

• 1 σνακ ελιών Χαλκιδικής 30 γρ, μαριναρισμένων με Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο, λεμόνι & ρίγανη

• 1 spread λιαστής ντομάτας με Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 50γρ

• 4 κρητικά κριτσίνια με ελαιόλαδο & μελισσόχορτο των 25γρ

• 1 μπάρα μήλου των 35 γρ με μήλο, σύκο, καρύδια, κανέλα & χουρμά



Ευχαριστούμε. 


