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e  Ο φιλόλογος Γιάννης Καμπούρης, 
επικεφαλής της E-LA-WON, μι-
λάει στην «F&M Voice» για την 
εταιρία του, το όραμά της και 

τους τρόπους επικοινωνίας και προώ-
θησης των ποιοτικών ελληνικών προ-
ϊόντων, μέσω της ιστορίας, του πολιτι-
σμού και της γαστρονομίας, δίνοντας 
άλλη διάσταση σε μια απλή εμπορική 
συναλλαγή.

<  Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να χρη-
σιμοποιήσετε καινοτόμους τρόπους 
για την προώθηση των προϊόντων 
E-LA-WON;

Το μάρκετινγκ και η καινοτομία εί-
ναι δύο αναπόσπαστες έννοιες. Στο 
πλαίσιο, λοιπόν, του μάρκετινγκ, κάθε 
εταιρία επιδιώκει να βρει τρόπους ώστε 
να διακρίνεται το προϊόν της από τον 
ανταγωνισμό. Η πρωτοτυπία μπορεί να 
δημιουργήσει το φαινόμενο του viral 
marketing. Η «virality» μιας καμπάνιας 
έχει να κάνει με τη διάδοση του μηνύ-
ματος από τους ίδιους τους αποδέ-
κτες, χωρίς την πληρωμή μεσαζόντων. 
Είναι η επίτευξη ενός ισχυρού word of 
mouth, που εξαπλώνεται μέσω των 
social media. 

<  Τι σχέση μπορεί να έχει… η κο-
ρυφή του Εverest με το E-LA-WON; 

Θα έλεγα άμεση! Από τη στιγμή που 
η εταιρία μας έχει μια από τις σημαντικό-
τερες συνέργειες με την Coco-Mat και 
με αφορμή το εντυπωσιακό επίτευγμα 
του συνιδιοκτήτη της Coco-Mat, Μάικ 

Ευμορφίδη να φθάσει, πρόσφατα, στο 
πιο ψηλό σημείο των Ιμαλαΐων αποφα-
σίσαμε νε αφιερώσουμε τις επικείμενες 
γευσιγνωσίες, στα καταστήματα τόσο 
των Αθηνών όσο και στην Κολωνία και 
στη Στουτγκάρδη, σε αυτό το γεγονός, 
με το σλόγκαν «Συνέργειες στην κορυ-
φή του κόσμου».

<  Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λό-
για για το «E-LA-WON Olive Oil and 
Honey School»;

Eίναι μια άλλη δράση μας, όπου, 
μέσω των παρουσιάσεων σε σχολεία 
κατά τις ημέρες σταδιοδρομίας και με 
γνώμονα τη νεανική επιχειρηματικότη-
τα, προβάλλουμε πρότυπα επαγγελμα-
τιών που συνδέονται και με τον αγρο-
διατροφικό τομέα. Έτσι, μελλοντικά, 
ετοιμάζουμε ενθουσιώδεις πελάτες. 

<  Τι προσδίδει στην 
E-LA-WON η συνέρ-
γεια-χορηγία, μέσω 
της παρουσίας στο 
φεστιβάλ ιστορικής 
αναπαράστασης στη 
Μόσχα;

Είπαμε να ταξιδέψουμε τις «μυ-
κηναϊκές γεύσεις» ως τη Ρωσία, συ-
νοδεύοντας την ελληνική αποστολή 
«Κορύβαντες» στο διεθνές φεστιβάλ 
ιστορικής αναπαράστασης «Times and 
Epochs». Εδώ, εφαρμόζουμε το λεγόμε-
νο guerilla marketing, δηλαδή τη χρή-
ση «ασυμβίβαστων» τεχνικών για την 
προώθηση προϊόντων, η οποία πραγ-

ματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους 
με τη συμμετοχή κοινο. Έτσι, η φωτο-
γράφιση καθώς και η βιντεοσκόπηση 
των αντιδράσεων του κοινού κατά τις 
γευστικές δοκιμές, διευκολύνει την ευ-
ρύτερη διάχυση των συμβάντων στο 
διαδίκτυο.

<  Τα προϊόντα E-LA-WON έγιναν 
αντικείμενο μεταπτυχιακής μελέτης 

από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. 
Τι σας προσθέτει αυτό ως εταιρία;

Κάθε τι που μπορεί να δώσει προ-
στιθέμενη αξία σε μια εταιρία είναι ευ-
πρόσδεκτο. Άλλωστε μάρκετινγκ δεν 
είναι μόνο η διαφήμιση, περιλαμβάνει 
και τη συσκευασία του προϊόντος και 
για την καινοτομία της αυτή, η E-LA-
WON έχει αποσπάσει διεθνή βραβεία 
ως προς το «innovative packaging».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΤΟΝ «ΧΡΥΣΟ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΊΝΑΊ Η ΕΤΑΊΡΊΑ ΠΟΥ 
ΕΜΑΘΕ ΤΟ «ΧΡΥΣΟ» 
ελληνικό λάδι στις 
βασιλικές οικογένειες 
του Αραβικού Κόλπου. 
Επενδύοντας σταθερά 
στην ποιότητα, όχι μόνο 
σε επίπεδο παραγωγής, 
αλλά και στο design 
και τη συσκευασία, 
έκανε ένα από τα 
παραδοσιακά αγροτικά 
προϊόντα της Ελλάδας 
ακριβοπληρωμένο 
delicatessen στις πιο 
απαιτητικές αγορές του 
πλανήτη. Συνδυάζοντας 
την παράδοση πέντε 
γενεών με την καινοτομία 
στο μάρκετινγκ, η E-LA-
WON διαφημίζει το 
ελληνικό ελαιόλαδο 
και δείχνει τον δρόμο 
για την αποτελεσματική 
αξιοποίηση των ποιοτικών 
προϊόντων της ελληνικής 
γης. 

Συνέντευξη στον 
ΘΑΝΟ ΞΥΔΟΠΟΥΛΟ 

Αυθεντική ποιότητα  
+ καινοτόμο μάρκετινγκ  
= E-LA-WON

Ελαιόλαδο με ιστορία και αυστηρές προδιαγραφές
Η ονομασία της εταιρίας παραγωγής ελαιόλαδου 

E-LA-WON είναι η συλλαβογραφική απόδοση της λέξης 
«ΕΛΑΙΟΝ» στη Γραμμική Γραφή Β΄, την πρώτη γραφή της 
ελληνικής γλώσσας, της Μυκηναϊκής περιόδου από τον 
17ο έως τον 13ο αι. π.Χ. Ο Γιάννης Καμπούρης μας πα-
ρουσιάζει την ιστορία της E-LA-WON:

«Η εταιρία προϋπήρχε από το 1858, μια παράδοση 
πέντε γενεών. Εμείς κάναμε rebranding το 2014 και την 
αναπτύσσουμε έκτοτε με σταθερά βήματα. Η E-LA-WON, 
παράγει το ίδιο λάδι από γενιά σε γενιά. Αυθεντική γεύ-
ση, ανόθευτο ελαιόλαδο, όπως 3.500 χρόνια πριν, από 
ελιές που καλλιεργούνται με ήπιους τρόπους, φιλικούς 
προς το περιβάλλον, χωρίς φυτοφάρμακα, χωρίς χημικά 

σκευάσματα και με μηδενικό δείκτη ρύπανσης. Το προϊ-
όν παράγεται σε αυστηρά περιορισμένες ποσότητες και 
διατίθεται σε delicatessen και σε επιλεγμένα πολυτε-
λή ξενοδοχεία σε Ελλάδα, Νορβηγία, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Γερμανία και Αγγλία ενώ στα άμεσα σχέδια μας 
είναι η ανάπτυξη της διανομής και σε ΗΠΑ και Ρωσία. 
Επίσης, η εταιρία παράγει μέλι και πέστο λιαστής ντομά-
τας και μαϊντανού».

Αιχμή του δόρατος της εταιρίας είναι το «E-LA-WON 
Gold», με φύλλα «βρώσιμου χρυσού» σε χειροποίητη συ-
σκευασία πολυτελείας. Πρόκειται για το ακριβότερο ελαι-
όλαδο στον κόσμο και παρασκευάστηκε για τις βασιλικές 
οικογένειες σε Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Μπαχρέιν.

Ο επικεφαλής  
της E-LA-WON, 
Γιάννης Καμπούρης


