
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

BOVILLAGE
EN ΔΡΑΣΕΙ

Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία 
σχετικά με το πρόγραμμα Bovillage 
(Μποβιλάζ) μπορείτε να απευθυνθείτε 
στη SOPEXA Ελλάς

Λεωφόρος Πεντέλης 72
152 34, Χαλάνδρι
Τηλ.: + 30 210-68 91 624, εσωτ. 102
Fax: + 30 210-68 11 104

BOVILLAGE, Η ΜΆΡΚΆ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΩΝ !
Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει για 
άλλη μια χρονιά τη μάρκα γαλλι-
κού μοσχαρίσιου κρέατος ποιό-
τητας Bovillage να δραστηριοποι-
είται δυναμικά στο πλευρό των 
επαγγελματιών στην Ελλάδα, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία. 
Μέσα από τις διάφορες δράσεις 
που υλοποιεί στις 3 αυτές αγο-
ρές, η μάρκα Bovillage αποδεικνύει 
καθημερινά την πρόθεσή της για 
παροχή τεχνογνωσίας, ανταλλαγή 
απόψεων και στήριξη των
πωλήσεων.

Αξίζει να αναφέρουμε ξεχωριστά:

Στην Ιταλία, την παρουσία της 
μάρκας Bovillage στην έκθεση 
Tuttofood στο Μιλάνο, από 19 έως 
22 Μαΐου, που έδωσε την ευκαιρία 
σε Γάλλους και Ιταλούς 

επαγγελματίες να συναντηθούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις. 
Στην Ελλάδα, τα σεμινάρια στις 
σχολές εστίασης και οι στοχευμέ-
νες συνεργασίες με επαγγελματί-
ες του κλάδου •
Στην Πορτογαλία, τη διοργάνωση 
workshop κοπής που πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 25 Ιουνίου στο 
Επαγγελματικό Κέντρο Κατάρτι-
σης της Λισαβόνας από τον εκπαι-
δευτή Fernando Santos.

Η μάρκα Bovillage σας δίνει ραντε-
βού για ακόμη περισσότερα νέα το 
Σεπτέμβριο και σας εύχεται καλή 
ξεκούραση!

INFO BOVILLAGE

Eνημερωτικό έντυπο της μάρκας Bovillage
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24 ώρες με τον κρεοπώλη μου: το εντυπωσι-
ακό ραντεβού των κρεοπωλών με τους πελάτες τους! 

EVENTS
ΓΑΛΛΙΑ

Στις 8 Ιουνίου, στη Γαλλία,  πραγματοποιήθηκε 
για 7η συνεχή χρονιά η επιτυχημένη ενέργεια «24 
ώρες με τον κρεοπώλη μου». 

Πρόκειται για μια θεσμοθετημένη ενέργεια του κλά-
δου κρέατος στη Γαλλία που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό και πρωτοξεκίνησε το 2007, ως πρωτοβουλία 
της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Κρέατος INTERBEV 
και της Ομοσπονδίας Κρεοπωλών Γαλλίας CFBCT.

Κοντά στον καταναλωτή

Η μεγάλη αυτή γιορτή οφείλει την επιτυχία της στη 
στενή σχέση του κρεοπώλη με τον πελάτη του: κάθε 
χρόνο, περισσότερα από 1000 κρεοπωλεία ανοίγουν 
τα μαγαζιά τους για να υποδεχτούν τους πελάτες 
τους και να μοιραστούν μαζί τους τα μυστικά του 
επαγγέλματος που βρίσκεται στην καρδιά της γαλλι-
κής γαστρονομίας. 
Όλος ο κλάδος είναι στις…επάλξεις και δίνει δυναμικό 
παρών για να αναδείξει το επάγγελμα του παραδο-
σιακού κρεοπώλη. 
Ευκαιρία και για πολλούς καταναλωτές να μυηθούν 
στα μυστικά του επαγγελματία κρεοπώλη και να μοι-
ραστούν για λίγο την καθημερινότητά του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσα από την πρωτοβουλία 
αυτή διασφαλίζεται η στενή σχέση του κρεοπώλη 
της γειτονιάς με ένα κοινό ολοένα και περισσότερο 
ευαισθητοποιημένο σε ό,τι αφορά την ποιότητα της 
διατροφής του.

Ένα δυναμικό επάγγελμα, με το βλέμμα στραμμέ-
νο στους νέους! 

Πέρα από τον καταναλωτή, η μεγάλη ενέργει-
α«24ώρες με τον κρεοπώλη μου», δίνει την ευκαιρία 
στον κλάδο να προβάλλει τις δυνατότητες του επαγ-
γέλματος στους επαγγελματίες του αύριο, δίνοντας 
έμφαση στις ευκαιρίες επαγγελματικής καριέρας 
που παρέχει, με σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας 
κάθε χρόνο.
Έτσι λοιπόν, οι εκπρόσωποι του επαγγέλματος ανα-
λαμβάνουν να εξηγήσουν στους νέους, την πορεία 
των σπουδών, τις λεπτομέρειες της εκμάθησης 
αλλά και πολλές άλλες παραμέτρους, σε μία μονα-
δική ευκαιρία να μεταδώσουν την τεχνογνωσία τους 
αλλά και να προσεγγίσουν ακόμη περισσότερους 
ενδιαφερόμενους. 

Με μεγάλη δημοσιότητα και προβολή στα Μέσα 

Από χρόνο σε χρόνο, η ενέργεια αυτή σημειώνει 
μεγάλη δημοσιότητα, μέσα από ένα εντυπωσιακό 
mediamix: άρθρα στον κλαδικό έντυπο Τύπο, ρεπορ-
τάζ στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο...…όλος ο κλά-
δος μιλάει για το επάγγελμα! 

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιου-
νίου 2013 και έχει ως κεντρικό θέμα «η τέχνη του 
επαγγέλματος».
 
Η επιλογή των λέξε-
ων δεν είναι καθό-
λου τυχαία: τι άλλο 
εκτός από τέχνη θα 
μπορούσε να θε-
ωρηθεί ένα επάγ-
γελμα που απαι-
τεί ταυτόχρονα 
δεξιοτεχνία, δη-
μιουργικότητα, 
λεπτομέρε ια 
και πάθος;
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EVENTS
«Μοσχαρίσιο κρέας: 
μία γεύση που μοιραζόμαστε!»    

ΓΑΛΛΙΑ

Το 2011, η γαλλική διεπαγγελματική κρέατος INTERBEV 
πραγματοποίησε μία μεγάλη καμπάνια επικοινωνίας 
στη Γαλλία, με στόχο την επανένταξη του μοσχαρί-
σιου κρέατος στην καθημερινότητα των καταναλω-
τών. 

Με τον ευρηματικό τίτλο «Μοσχαρίσιο κρέας: μία γεύ-
ση που μοιραζόμαστε» η καμπάνια βασίστηκε σε μία 
κεντρική ιδέα, απλή και αποτελεσματική: η αγάπη για 
το κρέας είναι μία παγκόσμια, αναγνωρισμένη αλή-
θεια (!), τόσο ώστε έχει τη δύναμη να συμφιλιώνει
ορκισμένους εχθρούς...
Πρωταγωνιστές της καμπάνιας, οι 2 κόσμοι-σύμβο-
λα αιωνίως αντίθετοι:  ο Παράδεισος και η Κόλαση, 
βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι, γύρω από ένα ζουμερό 
ψητό steak. 

2 χρόνια μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, η καμπάνια 
συνεχίζεται με νέους καλεσμένους έκπληξη! 

Στενές επαφές 3ου τύπου
Στο νέο σποτ πρωταγωνιστούν οι γνωστοί πλέον εκ-
πρόσωποι Παραδείσου και Κόλασης, που έχουν μία 
απρόσμενη συνάντηση: η φήμη του κρέατος ξεπέ-
ρασε τα σύνορα της Γης.…Βρίσκονται αντιμέτωποι με 
εξωγήινους, που έρχονται με ειρηνικές προθέσεις να 
γνωρίσουν την επίγεια αυτή μαγική γεύση που τους 
έχει ξετρελάνει όλους! 

Μέσω της καμπάνιας, η ΙΝTERBEV, ως διεπαγγελματι-
κή κρέατος, στοχεύει στο να στηρίξει τον κλάδο και 
τους επαγγελματίες του, προβάλλοντας θετικά το 
προϊόν και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια 
στενή σχέση με τον καταναλωτή. 

Το σποτ λανσαρίστηκε επίσημα στη γαλλική τηλεό-
ραση στις 19 Ιουνίου 2013, ενώ η νέα καμπάνια θα 
υποστηριχθεί δυναμικά όλο το χρόνο. 

Το σποτ είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο
http://www.leboeuflegout.com
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CLUB VIANDE BOVINE
EUROPE

Πρόγραμμα της INTERBEV : Γαλλική Ένωση Ζώντων Ζώων και Κρέατος

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

το κιτ κοπής 
Με στόχο την καλύτερη 
πληροφόρηση των Ελλήνων 
επαγγελματιών, η μάρκα  
Bovillage θέτει στη διάθεσή  
τους 2 βασικά εργαλεία. 
Πρόκειται για τον οδηγό κοπής 
και την αφίσα κοπής κρέατος 
Bovillage. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλώ επικοινωνήστε 
με την Sopexa Hellas στο 
τηλέφωνο  
210 6891624 ή επισκεφτείτε  
την ιστοσελίδα 
www.bovillage.eu

Bovillage, ο συνεργάτης των επαγγελματιών του κρέατος στην Ελλάδα  

EVENTS
ΕΛΛΑΔΑ

Bovillage, στο πλευρό των επαγγελματιών του 
μέλλοντος

Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα σεμιναρίων, 
η μάρκα Bovillage κάνει πράξη την μετάδοση της 
γαλλικής τεχνογνωσίας στους αυριανούς επαγ-
γελματίες.
Τα σεμινάρια έχουν ως κύριο θέμα τη γαλλική κοπή 
και την αξιοποίηση των κομματιών στην μαγειρική. 
Το ακριβές πλαίσιο και πρόγραμμα των σεμιναρίων 
είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών, 
σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των σχολών.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα εργαστήρια 
των σχολών, με την επιμέλεια του σεφ και brand 
Αmbassador Bovillage Dominique Perrot.  

Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν από Σεπτέμβριο, ενώ 
περισσότεροι από 300 μαθητές αναμένεται να τα 
παρακολουθήσουν έως το τέλος του χρόνου. 

Bovillage, καθημερινά στο πλευρό των επαγγελ-
ματιών

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί στην ελ-
ληνική αγορά, η μάρκα Bovillage δίνει πάντα δυνα-
μικό παρών στις διάφορες εκδηλώσεις του κλάδου 
του κρέατος, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη στήρι-
ξή της. Συγκεκριμένα: 

• Την Κυριακή 26 Μαΐου, η μάρκα Bovillage 
ήταν χορηγός στο Χασάπικο Γλέντι που διοργάνω-
σε ηΈνωση Κρεοπωλών Αθήνας Αττικής «Οι Ταξι-
άρχες» στο κτήμα Ιπποστάσιο Μεΐμαρίδη στο Κο-
ρωπί. Οι κρεοπώλες με τις οικογένειές τους, είχαν 
την ευκαιρία να περάσουν μία ξένοιαστη Κυριακή 
στην ύπαιθρο, σε ένα αυθεντικό, χασάπικο γλέντι, 
όπου τον πρώτο λόγο είχαν ο χορός και η καλή 
παρέα! 
• Την Τρίτη 28 Μαΐου, στην σχολή Le Monde, 
η μάρκα Bovillage συμμετείχε στην μίνι-έκθεση 
γαλλικών τροφίμων και ποτών, στο πλαίσιο του 
3ουΦεστιβάλ Γαλλικής Γαστρονομίας που διορ-
γάνωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά τo Εμπορικό 
Τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Επαγ-
γελματίες της εστίασης, σεφ και F&Βs είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για την ποιότητα του 
Γαλλικού Μοσχαρίσιου Κρέατος Bovillage, τα χα-
ρακτηριστικά της μάρκας και να λάβουν σχετικό 
ενημερωτικό υλικό. 
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