
 

 

  
 

   

                SPECIAL RELEASES 

Τα SPECIAL RELEASES είναι μια ετήσια συλλογή περιορισμένης έκδοσης που περιλαμβάνει περιζήτητα, συλλεκτικά σκοτσέζικα 

ουίσκι με φυσική αλκοολική δύναμη βαρελιού από τους αρχικούς αποσταγματοποιούς.  

 
Παρουσιάζοντας μία ετήσια συλλογή κάθε χρόνο από το 2001, η σειρά SPECIAL RELEASES αποτελεί μια επιτυχημένη και 

αναγνωρισμένη συλλογή από ουίσκι που παραμένουν περιζήτητα. Η συλλογή επιδεικνύει το εύρος και το βάθος των 

εξαιρετικών αποθεμάτων ουίσκι της Diageo, τα οποία δεν μπορεί να συναγωνιστεί κανένας άλλος παραγωγός. Για τη 

δημιουργία της αναγνωρισμένης συλλογής Special Releases, η Diageo αξιοποιεί τα αποθέματα περισσότερων από 30 

αποστακτηρίων. 

 
Φέρνοντας στο προσκήνιο τα προϊόντα επιλεγμένων αποστακτηρίων, από θρυλικά «ουίσκι-φαντάσματα» μέχρι ασυνήθιστες 

και πειραματικές εκφάνσεις παγκοσμίως διάσημων προϊόντων, η σειρά Special Releases προσφέρει σε συλλέκτες και γνώστες 

αποκλειστική πρόσβαση σε σπάνια ποτά με έναν εντυπωσιακό, μοντέρνο και προσιτό τρόπο. 

 

SPECIAL RELEASES 2019 
Η συλλογή Special Releases 2019 συγκεντρώνει 7 σπάνια και ιδιαίτερα single malt σκοτσέζικα ουίσκι με φυσική αλκοολική δύναμη 

βαρελιού. 

 

Τα ποτά επιλέχθηκαν προσεκτικά, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ελκυστικότητα για τους καταναλωτές. Περιλαμβάνουν σπάνιες 

παραλλαγές γνωστών malt ουίσκι, κάποιες εκδόσεις αποστακτηρίων που χαρακτηρίζονται ‘κρυφά διαμάντια’ και ένα ουίσκι από το 

Pittyvaich, ένα «αποστακτήριο-φάντασμα» που δεν λειτουργεί πλέον, το οποίο υπάρχει σε πεπερασμένη ποσότητα, γεγονός που 

αυξάνει την επιθυμία των καταναλωτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τhe Singleton οf 

Glen Οrd 18 ετών: 

ζωηρά πλούσια 

φρούτα και 

μπαχαρικά 

Pittyvaich 29 ετών: 

1989 Ghost, Διπλά 

παλαιωμένο σε 

βαρέλια Pedro 

Ximenez & Oloroso 

Sherry  

Talisker 15 

ετών: 

Θαλασσινό 

& Καπνιστό, 

Made by the 

Sea 

Dalwhinnie 

30 ετών: Extra- 

Matured, 

ευγενικό 

Highland Malt 

Cragganmore 

12 ετών: 

Ασυνήθιστα 

καπνιστή 

έκφραση ενός 

Speyside Malt 

Cardhu 14 ετών: 

Μαλακό & 

γενναιόδωρο, 

παλαίωση σε 

βαρέλια 

Amontillado 

Sherry 

Lagavulin 12 ετών: 

Δυναμικό & 

καπνιστό, Ο 

Βασιλιάς του Islay 



 

 

 

 

 

 

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

• Τα προϊόντα πολυτελείας καταγράφουν άνοδο 5%, με τις ετήσιες δαπάνες να 

υπερβαίνουν τα 1,3 τρισ. δολάρια ετησίως. Τα σκοτσέζικα ουίσκι υψηλού κύρους 

(συμπεριλαμβανομένων των blended) αναπτύσσονται με ρυθμό 3%, ενώ τα 

σκοτσέζικα single malt υψηλού κύρους παρουσιάζουν ταχύτατη ανάπτυξη 12%. 

• Οι καταναλωτές αναζητούν εμπειρίες, κύρος, γνώσεις, σπανιότητα και ποιότητα, 

και τα ουίσκι υψηλού κύρους της συλλογής Special Releases ανταποκρίνονται 

σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. 

 

 

 
 

 

 

 
ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

 

 

 
ΒΑΣΙΚΑ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

• Θα αξιοποιήσετε την ανάπτυξη της κατηγορίας των luxury malt και την 
αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για παλαιωμένα, πειραματικά ουίσκι. 

• Θα προσφέρετε αξία στους πελάτες, προτείνοντάς τους κάτι ξεχωριστό που θα 

αναδείξει και τα υπόλοιπα προϊόντα του χαρτοφυλακίου σας που προέρχονται 

από αυτά τα αποστακτήρια. 

• Περιορισμένης έκδοσης - αυτά τα προϊόντα παράγονται μόνο μία φορά, 
συνεπώς πρέπει να τα αξιοποιήσετε τώρα, προτού εξαντληθούν. 

• Φήμη - θα ενισχύσετε τη φήμη σας και την αντιληπτή εξειδίκευσή σας στην 

αγορά του ουίσκι, τοποθετώντας στην κάβα σας μια ξεχωριστή γκάμα 

σπάνιων ποτών υψηλής ποιότητας. 

• Θα κεντρίσετε το ενδιαφέρον των καταναλωτών με την εντυπωσιακή, 

ανατρεπτική, μοντέρνα και ελκυστική σχεδίαση των συσκευασιών και την 

παρουσίαση στο POS. 

 

 
 

 

 

• Πολυτελή δώρα - θα εκπλήξετε και θα εντυπωσιάσετε, προσφέροντας 

αδιαμφισβήτητα σπάνια, πολύ υψηλής ποιότητας luxury ουίσκι περιορισμένης 

έκδοσης, τα οποία είναι ιδανικά για δώρο. 

• Συλλεκτικές - οι πρώτες σειρές Special Releases έχουν κοινό θέμα, ενώ οι πιο σπάνιες 
παραλλαγές έχουν αριθμημένες φιάλες και παράγονται μόνο μία φορά. 

• Μοναδική γεύση - θα εξερευνήσετε μοναδικές παραλλαγές διάσημων αλλά και 
λιγότερο γνωστών αποστακτηρίων, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

 

• Η συλλογή Special Releases είναι ένα πολυαναμενόμενο γεγονός στον κλάδο του 
ουίσκι. 

• Σήμερα, η συλλογή δεν προσελκύει μόνο συλλέκτες και γνώστες του ουίσκι, 

αλλά και ένα νέο κοινό καταναλωτών ουίσκι. 

• Αυτή είναι η πρώτη σειρά Special Releases που  

προσφέρεται σαν μια ενιαία συλλογή  

πειραματικών ουίσκι περιορισμένης  

έκδοσης και αποτελεί σίγουρα μια ευκαιρία  

που δεν πρέπει να χάσετε. 



 

 

Pittyvaich 29 ετών: 

370€ 

4.976 αριθμημένες φιάλες 

Το παλαιότερο single malt που 

εμφιαλώθηκε σε αυτό το 

‘αποστακτήριο-φάντασμα’ (έκλεισε 

όταν ενοποιήθηκε ο κλάδος το 

1993) που λειτούργησε μόλις 18 

χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι 

εμφιαλώσεις υψηλής παλαίωσης με 

αλκοολική δύναμη βαρελιού, όπως 

αυτή, είναι σπάνιες.

 

. 

 

 

 

 

Cardhu 14 ετών: 

137€ 

4.860 αριθμημένες φιάλες 

Ένα πρωτοποριακό single malt, 

γνωστό ως η ‘Βασίλισσα του 

Speyside’, αφού η ιδρύτρια του 

Speyside Helen Cumming 

ανέλαβε να διευθύνει το 

αποστακτήριο σε δύσκολες 

εποχές, στις αρχές του 19ου 

αιώνα. 

 

The Singleton of Glen Ord 

18 ετών: 

145€ 

 
Οι ζωηρές και πλούσιες γεύσεις 

του Glen Ord εμπλουτίζονται 

ακόμα περισσότερο και γίνονται 

πιο έντονες από αυτή την 

εμφιάλωση σε αλκοολική 

δύναμη βαρελιού, ενώ το single 

malt παλαιώνεται σε 

φρεσκοκαπνισμένα βαρέλια 

αμερικανικής δρυός για 18 

ολόκληρα χρόνια.

 

 

 

 

 

 

Cragganmore 12 ετών: 

95€ 

Μια μικρή, πειραματική παρτίδα 

μέτρια τυρφώδους 

Cragganmore με αλκοολική 

δύναμη βαρελιού που ωριμάζει 

σε παραδοσιακά 

επαναχρησιμοποιημένα 

βαρέλια από αμερικάνικη δρυ. 

 

Dalwhinnie 30 ετών:  

570€ 

7.586 αριθμημένες φιάλες 

Αυτή η μικρή παρτίδα Dalwhinnie έχει 

πλούσιες γευστικές και αρωματικές 

στρώσεις που αναπτύσσονται για 

περισσότερα από τριάντα χρόνια, καθώς 

το ουίσκι ωριμάζει σε 

επαναχρησιμοποιημένα βαρέλια, με 

αποτέλεσμα να είναι το παλαιότερο ποτό 

της συλλογής Special Releases 2019. 

Lagavulin 12 ετών: 

125€ 

Η ζήτηση για Lagavulin υπερβαίνει κατά 

πολύ την ικανότητα του απομακρυσμένου 

αποστακτηρίου να παράγει και να 

παλαιώνει το ουίσκι με τον μαγικό 

καπνιστό χαρακτήρα, γεγονός που 

καθιστά αυτή την περιορισμένη έκδοση 

ακόμα πιο ξεχωριστή. 

Talisker 15 ετών: 

125€ 

 
Η πρώτη έκδοση 15 ετών του 

«Βασιλιά των Ποτών» από το 

παλαιότερο αποστακτήριο της 

Νήσου Skye που εξακολουθεί να 

λειτουργεί. 


