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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 και των
παραδόσεων και τη δημιουργική συνεργασία.
Έπειτα από έρευνα και ομαδική δουλειά,
δημιουργήσαμε ένα μοναδικό, αποκλειστικό
προϊόν, απόλυτα φυσικό, με εξαιρετική γεύση
και ευεργετικές ιδιότητες.
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
Δημιουργήσαμε την σειρά
Υ OINOMELON® SERIES.
A Drink of Ice and Fire.
Μια πρωτότυπη
αποκλειστική
συνταγή, εξελίσσεται
σε μια καινοτόμο
και κατοχυρωμένη
σειρά, ιδανική να σας
συντροφεύσει σε κάθε
περίσταση.
H Y OINOMELON® SERIES,
είναι αποκλειστικά χωρίς
ζάχαρη.

Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Μ Α Σ
Η Υ OINOMELON® SERIES
Έχει μοναδικά γλυκιά
γεύση, με νότες μελιού,
χωρίς ζάχαρη.
Η θερµή υποδοχή που
επεφύλαξε το κοινό στην
σειρά, αλλά και το δικό
µας πάθος για ποιότητα και
πρακτικά αποτελέσµατα,
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

Μια ιδιαίτερη, κατοχυρωμένη σειρά, αποτελούμενη από 3
διαφορετικές συνταγές κατάλληλες να συνοδεύσουν επάξια την
καθε σας στιγμή.
Επηρεασμένη από την παράδοση προάγει τις ευεργετικές
προτάσεις μακροβιότητας του Δημόκριτου κ του Ιπποκράτη μαζί
με τα μοναδικά στον κόσμο συστατικά της Ελληνικής γης.
Η Υ OINOMELON® SERIES διατίθεται στην Διεθνή αγορά αλλά το
τελευταίο διάστημα και στην Ελληνικη.

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Το Y OINOMELON ® 7%
Bronze είναι η καλύτερη
επιλογή για να περάσετε
όμορφα στις επίσημες
συναντήσεις σας και στα
φαντασμαγορικά parties σας.
BRONZE

Πίνεται παγωμένο μεταξύ 4-6°C.
Σερβίρεται σε κρυστάλλινο
ποτήρι flute.
Χαρακτηριστικά:
Γυάλινη φιάλη 500ml
Πωµατισµός φελλού
Χωρίς ζάχαρη
Αλκοολικοί βαθµοί: 7%
Περιέχει θειώδη
Φυλάσσεται σε δροσερό
και σκιερό µέρος
Κατοχυρωμενο ποτό
σύμφωνα με το πρωτοκολλο
της Μαδρίτης*
EUIPO No 015602782

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Το Y OINOMELON ® 9% Silver
είναι το απαραίτητο συστατικό
για την βραδυνή σου έξοδο
Πίνεται δροσερό μεταξύ
10-12°C
SILVER

Σερβίρεται με ένα Ice Ball των
2.5” σε κρυστάλλινο ποτήρι
Old-Fashioned
Χαρακτηριστικά:
Γυάλινη φιάλη 500ml
Πωµατισµός φελλού
Χωρίς ζάχαρη
Αλκοολικοί βαθµοί: 9%
Περιέχει θειώδη
Φυλάσσεται σε δροσερό
και σκιερό µέρος
Κατοχυρωμενο ποτό
σύμφωνα με το πρωτοκολλο
της Μαδρίτης*
EUIPO No 015602782

ΤΑ Π ΡΟ Ϊ Ό Ν ΤΑ Μ Α Σ

Y OINOMELON ® 11% GOLD
είναι ιδανικό για τις προσωπικές σας στιγμές

GOLD

Πίνεται ζεστό μεταξύ 55-60°C
(θερμαίνεται προσεκτικά, μην
βράσει, ώστε να μην αλλοιωθεί
η γεύση του)
Σερβίρεται σε κρυστάλλινο
ποτήρι Brandy
Χαρακτηριστικά:
Γυάλινη φιάλη 500ml
Πωµατισµός φελλού
Χωρίς ζάχαρη
Αλκοολικοί βαθµοί: 11%
Περιέχει θειώδη
Φυλάσσεται σε δροσερό
και σκιερό µέρος
Κατοχυρωμενο ποτό σύμφωνα
με το πρωτοκολλο της Μαδρίτης*
EUIPO No 015602782

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 μαζι με την κατά ISO 22000 πιστοποίηση της από
την TUV AUSTRIA Hellas, δίνει τα εχέγγυα για την άριστη
διάθεση της Υ OINOMELON® SERIES.

Έχουμε διευρύνει τον
κύκλο των συνεργασιών
μας, με εκλεκτές επιχειρήσεις και συνεργάτες να σερβίρουν και να εκπροσωπούν την Oinomelos, ετσι η
επιχειρηματική μας οικογένεια 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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