
Συνεργασία We do local και Wines of Crete 

 

Το We do local θέλοντας να συμμετέχει ενεργά αλλά και να διοργανώσει δράσεις διασύνδεσης του 
πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή, ξεκίνησε την συνεργασία του με το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης. 
Αφετηρία αυτής συνεργασίας ήταν η Παγκρήτια Έκθεση «ΟΙΝΟΤΙΚΑ 2015» όπου οι Οινοποιοί της 
Κρήτης υποδέχτηκαν τους φίλους του Κρητικού αμπελώνα στον χώρο εκδηλώσεων «Κήπο των 
Αισθήσεων» στις Μαλάδες στις 28 Φεβρουαρίου, 1 & 2 Μαρτίου.  

Σαν χορηγός της διοργάνωσης το We do local βρισκόταν εκεί, με τους παράγοντες των δύο δικτύων 
να προετοιμάζουν τις κοινές τους δράσεις καθώς και να ανταλλάσουν πληροφορίες και απόψεις 
σχετικά με την καλύτερη διασύνδεση των δύο πλευρών. 

Το We do local είναι ένα νέο εγχείρημα το οποίο δημιουργήθηκε από δώδεκα σημαντικούς 
παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας όλης της Κρήτης που σε συνεργασία με τον φορέα 
πιστοποιήσεων Cosmocert AE και την Local Food Experts sce στόχο έχουν στην επανατοποθέτηση 
του εθνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής φιλοξενίας  και την στήριξη 
της τοπικής παραγωγής και οικονομίας. Oι επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση την φιλοσοφία 
του We do local, πιστοποιούνται για το σύνολο των ενεργειών  που πράττουν για την στήριξη και 
προβολή του τόπου τους. Με αυτό τον τρόπο επιβραβεύονται, προωθούνται για τις υπηρεσίες τους 
μέσω ενός ενιαίου σήματος το We do local, λαμβάνοντας έτσι στα χέρια τους ένα επιπλέον 
μετρήσιμο εργαλείο προώθησης. 

Από την άλλη πλευρά τα δύο δίκτυα Οινοποιών-Νομού Ηρακλείου και Ρεθύμνου μέσω του σήματος 
Wines of Crete έχουν σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των θεσμών σχετικά με την οικονοµική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων αµπέλου και οίνου της Κρήτης. Το 
Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης μέσω της ενοποιημένης προβολής και δικτύου διανομής που ακολουθεί 
συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη του πρωτογενή τομέα από τον τουρισμό, μέσω των δράσεων 
για την προώθηση και ανάπτυξη του οινικού αλλά και του γαστρονομικού  τουρισμού στην Κρήτη.  
 
Το We do local και το Wines of Crete λειτουργούν με ένα κοινό παρανομαστή, την άποψη ότι η  
σύνδεση του τουριστικού κλάδου και ειδικότερα της φιλοξενίας και της εστίασης με την παραγωγή 
αγροδιατροφικών και άλλων τοπικών προϊόντων, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την 
οικονομική, τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξή του τόπου μας. 
 
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης η σύνδεση των τοπικών παραγωγών με την αλυσίδα εφοδιασμού 
των επιχειρήσεων, κρίνεται ως επιχειρηματική & κοινωνική αναγκαιότητα.  
 

Διότι “Πράττουμε τοπικά” ουσιαστικά σημαίνει “Πράττουμε Ομαδικά”. 
 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
T: +30 2810 231709, M: +30 697 1872663, E: info@wedolocal.gr 
Διεύθ: Λεωφ.Αλ.Παπαναστασίου 28Α, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71306 
W: www.wedolocal.gr   
F: facebook.com/wedolocalcrete 
T: twitter.com/We_do_local 
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