
Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, 

μαζί με το WineTourism.com, το Πανεπιστήμιο Geisenheim διοργανώνεται ένα 
διαδικτυακό σεμινάριο για τον Αειφόρο Οινοτουρισμό. Σε αυτό το σεμινάριο, θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας παγκόσμιας έρευνας με περισσότερα από 
1.500 συμμετέχοντα οινοποιεία από περισσότερες από 40 χώρες.  

Ο στόχος της έρευνας ήταν να αναλύσει πώς τα οινοποιεία κατανοούν και εκτιμούν 
τη σημασία του βιώσιμου οινοτουρισμού, ποια μέτρα εφαρμόζουν για βιώσιμη 
αλλαγή, πώς την επικοινωνούν και ποια είναι η αντίληψή τους για τη μελλοντική 
ανάπτυξη. 

Η παρουσίαση και η συζήτηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί την 
ερχόμενη Τρίτη, 25 Ιανουαρίου στις 17:00.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
https://www.winetourism.com/sustainable-wine-tourism/ 

Εγγραφείτε στην εκδήλωση μέσω LinkedIn και Facebook ή παρακολουθήστε το 
σεμινάριο απευθείας στο YouTube. 

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο σεμινάριο την επόμενη εβδομάδα. 

Τις καλύτερες ευχές, 
Gergely Szolnoki 
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Global Survey on

Attend the online webinar for FREE

What role does wine tourism play in sustainability strategies?

How do the wineries in the different countries perceive the concept of sustainability?

What are the most popular sustainability practices in wine tourism?

In November 2021, WineTourism.com together with Geisenheim University conducted an online

global survey on Sustainable Wine Tourism. To gather reliable information on this topic, we collected

answers from 1,579 wineries from more than 40 countries. 

The live webinar will cover topics such as:

The findings of the survey will be published here on the 25th of January after the online webinar. 

Join the event on LinkedIn to receive more information and attend the webinar.
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