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Η Ε ΤΑ ΙΡ Ε Ι Α Μ Α Σ

Η Oinomelos είναι μία νέα,
καινοτόμος ελληνική εταιρεία.
Πρωτοτυπούμε αξιοποιώντας τη δύναμη της φύσης, την αξία της Ελληνικής ιστορίας,
των παραδόσεων αλλά κυρίως των δημιουργικών συνεργασιών.
Έπειτα από συνεχή έρευνα και ομαδική δουλειά, παρατηρήσαμε την αναγκη της αγορας
για καινοτομα, κερδοφορα προιοντα.
Έτσι δημιουργήσαμε δύο μοναδικά, αποκλειστικά προϊόντα, απόλυτα φυσικά, με
εξαιρετική γεύση και ευεργετικές ιδιότητες ώστε να καλυφτει η ανάγκη αυτη.
Το πρωταγωνιστικο στοιχείο τους είναι η απουσία ζάχαρης, ταση που είναι διάχυτη στο
καταναλωτικό κοινο στις μερες μας.
Εμπνεόμενοι από μικρές, καθημερινές στιγμές απόλαυσης και φιλοξενίας, από τη
χαρά της δημιουργικότητας και την αρχαία κληρονομιά μας, προσφέρουμε καινοτόμα
προϊόντα που…ευφραίνουν, αλλά και ευεργετούν καρδία!

Από την Παράδοση,
μια νέα Οινοοτροπία γεννιέται!

Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ
Σε αυτό το πλαίσιο και
αντλώντας έμπνευση από
τα έθιμα, τις διατροφικές
συνήθειες που προτιμούσαν
σοφοί όπως ο Δημόκριτος
και ο Ιπποκράτης για
μακροβιότητα μέσα από την
εύφορη γη της πατρίδας μας,
δημιουργήσαμε το Οινόμελον
της Οινόμελος.

Παράλληλα φροντίζοντας
να ικανοποιήσουμε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο μέρος
του ελληνικού κοινού και
συνδυάζοντας την επιθυμία
του για κατανάλωση αμιγώς
εγχώριων προϊόντων,
δημιουργήσαμε την
SANGREAL.

Το Οινόμελον της Oinomelos,
ένα εξαιρετικης ποιότητας αρωματικό
ποτό, ένα κατοχυρωμένο* ελιξίριο
γεύσης, φτιαγμένο αποκλειστικά με
φυσικά συστατικά

Η SANGREAL είναι ένα καινοτόμο,
κατοχυρωμένο* αρωματισμένο ποτό
με βάση τον οίνο.
Χωρίς ζάχαρη, με εξαιρετική γεύση,
απόλυτα Ελληνικό.

*ΒΕΠ 2377/05.07.2016
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Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ
Και τα δύο προϊόντα έχουν
μοναδική, γλυκιά γεύση
χωρίς ζάχαρη.
Το ένα με υπέροχες νότες
μελιού ενώ το άλλο με
υπέροχη φρουτώδη γεύση.
Η θερμή υποδοχή που
επεφύλαξε το κοινό στο
Οινόμελον της Οινόμελος
αλλα και στην SANGREAL,
μαζί με το δικό μας πάθος
για ποιότητα, οδηγούν στη
διεύρυνση της εταιρικής μας
οικογένειας και του δικτύου
των πολύτιμων συνεργατών
μας.

Σας καλούμε να
γνωρίσετε τα
μοναδικά
προϊόντα μας
και τις αξίες της
εταιρείας μας
και θα είναι
χαρά μας να σας
υποδεχτούμε
στην οικογένεια
της Oinomelos!

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Δύο μοναδικά ποτά
διατίθενται στην αγορά με συνταγές
επηρεασμένες από την παράδοση,την διασκέδαση,
τις ευεργετικές προτάσεις μακροβιότητας του
Δημόκριτου και του Ιπποκράτη και τα αγνά
συστατικά της Ελληνικής γης

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Καταπληκτικό ποτό
για τις κοινωνικές σας
συναναστροφές!
Ιδανικό για:
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Καταστήματα εστίασης
Welcome drink
Ξενοδοχεία
Mixology
Συνέδρια
Bars

Χαρακτηριστικά:
Ασκός 5lt
Βρυσάκι
Χωρίς Ζάχαρη
Αλκοολικοί βαθμοί: 9%
Περιέχει θειώδη
Φυλάσσεται σε δροσερό
και σκιερό μέρος

*ΒΕΠ 2377/05.07.2016

Προτάσεις σερβιρίσματος:
Σερβίρεται ζεστό, στους 55-60°C και
θερμαίνοντας με προσοχή, να μη
βράσει και αλλοιωθεί η μοναδική του
γεύση, ή κρύο, στους 4-6°C.

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Καταπληκτικό ποτό για
να καταναλωθεί μεταξύ
αγαπημένων φίλων.
Ιδανικό για:
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Καταστήματα εστίασης
Welcome drink
Ξενοδοχεία
Mixology
Συνέδρια
Bars
Χαρακτηριστικά:
Ασκός 5lt
Βρυσάκι
Χωρίς Ζάχαρη
Αλκοολικοί βαθμοί:8%
Περιέχει θειώδη
Φυλάσσεται σε δροσερό
και σκιερό μέρος

*GR 249391

Προτάσεις σερβιρίσματος:
Σερβίρεται πολύ παγωμένη, στους
4-6°C. Η γεύση της απογειώνεται με
κομμάτια φρέσκων εσπεριδοειδών
φρούτων. Η προσθήκη κανέλας δίνει
μια ιδιαίτερη ένταση για τους λάτρεις
της.

Η Ομαδική Δουλειά,
το Κλειδί για την Επιτυχία!
Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με επιλεγμένους
παραγωγούς όπου οι άριστες πρώτες ύλες είναι για
εμάς απαραίτητη προϋπόθεση. Πραγματοποιούμε
πιστοποιημένες διαδικασίες και συνεχείς αυστηρούς
ελέγχους, παραγωγής, εμφιάλωσης, συσκευασίας και
αποθήκευσης. Οι ιδιόκτητες αποθήκες της Oinomelos
μαζί με την κατά ISO 22000 πιστοποίηση της από την
TUV AUSTRIA Hellas, δίνει τα εχέγγυα για την άριστη
διάθεση των προϊόντων της.

Έχουμε διευρύνει τον κύκλο
των συνεργασιών μας, με εκλεκτές επιχειρήσεις και συνεργάτες να σερβίρουν και να εκπροσωπούν την Oinomelos, ετσι η
επιχειρηματική μας οικογενεια
συνεχίζει να εξελίσσεται.
Επεκτεινόμαστε και
διαθέτουμε το προϊόν μας
ευρύτερα, με οργανωμένο
σχέδιο και κερδοφόρες προοπτικές.
Στη δημιουργική αυτή φάση
ανάπτυξης, αναζητούμε και καλωσορίζουμε συνεργάτες με
το ίδιο πάθος για ομαδική και
δημιουργική δουλειά, για να
επεκτείνουμε το επαγγελματικό
μας δίκτυο.

Από την Παράδοση,
μια νέα Οινοοτροπία γεννιέται!

Ξεκινήσαμε με μια ιδέα…
Συνεχίσαμε με πολλή όρεξη
που γρήγορα έγινε πάθος…
Έντονο πάθος που εξελίχτηκε σε αληθινή αγάπη.
Τώρα θέλουμε να μοιραστούμε αυτή την αγάπη
μας με όλο τον κόσμο.
Ελάτε να αγαπήσετε κι εσείς την ιδέα, το όραμα
και να γίνετε μέρος της προσπάθειά μας!
Ελάτε να δουλέψουμε μαζί!
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