
H Ασυνήθιστη ΙΣΤΟΡΙΑ του Gin 



 

Το Gin ξεκίνησε σώζοντας ζωές … 

Το 1650 ο Ολλανδός Fanciscus de la Boie, 

καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Leydon, ανακάλυψε  

ένα μίγμα με λάδι από καρπό ιουνίπερου (άγριου κυπαρισσιού) 

και αλκοόλ σιτηρών, ως μέθοδο θεραπείας 

των διαταραχών στα νεφρά. 

 

Το ονόμασε ‘’Genever’’, από τη γαλλική λέξη ‘’Genievre’’ 

για τον ιουνίπερο. 

 

Καθώς όμως το συγκεκριμένο φάρμακο είχε πολύ καλή γεύση, 

σύντομα ξεκίνησε να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 

παθήσεων κάθε είδους! 



…μετά βοήθησε 

  να χαθούν κάποιες άλλες ζωές…  

Κατά τη διάρκεια 

των Αγγλο-ολλανδικών συρράξεων (1652-1784) 

πότιζαν με Gin τους ολλανδούς στρατιώτες προκειμένου 

να «φτιαχτούν» προτού ριχτούν στη μάχη. 

 

Παρόλο που οι στρατιώτες το απολάμβαναν… 

μάλλον δεν τους βοήθησε ιδιαίτερα στο να στοχεύουν ίσια! 



…μέθυσε πάρα πολύ 

  πολλούς ανθρώπους…  

Hogarth’s GIN LANE 

Το 1668 ανέβηκε στον αγγλικό θρόνο ο William of Orange. 

Επειδή δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τους Γάλλους, 

επέβαλε δυσβάσταχτη φορολογία στα μπράντι, 

ενώ ταυτόχρονα εξαίρεσε της φορολογίας κάθε τοπικό αλκοόλ  

από σιτηρά. 

 

Αυτός στάθηκε και ο λόγος που η απόσταξη Gin ξεκίνησε 

μαζικά πρώτα στην Αγγλία, 

προτού το Gin κατακτήσει και την υπόλοιπη Ευρώπη. 

 

Μέχρι το 1750 σε κάποιες περιοχές του Λονδίνου, 

όπως για παράδειγμα στο Gin Lane, 

1 στα 4 κτίρια ήταν κατάστημα παραγωγής και πώλησης Gin! 



…μετά έσωσε κι άλλες ζωές…  

Τη δεκαετία του 1820 δύο γάλλοι επιστήμονες κατάφεραν 

να απομονώσουν κινίνη από τη φλούδα ενός περουβιανού δέντρου 

και ανακάλυψαν ότι θεραπεύει τη μαλάρια. 

 

Δυστυχώς οι ουσίες δεν διαλύονταν καλά στο νερό. Διαλύονταν 

όμως στο Gin – το Gin με τόνικ είχε γεννηθεί! 

 

Ο Sir Winston Churchill (1874-1965) είχε πει κάποτε: “Το Gin με τόνικ 

έχει σώσει περισσότερες ζωές -και μυαλά- Βρετανών, από ότι όλοι οι 

γιατροί της Αυτοκρατορίας’’ 



…ΚΑΙ στη συνέχεια συμμετείχε 

στην έκρηξη των cocktails! 

Η άρση της ποτοαπαγόρευσης στις ΗΠΑ το 1932 πυροδότησε μια 

μαζική έκρηξη υπέρ της κουλτούρας των κοκτέιλ. 

Η διαφανής εμφάνιση του Gin και η άκρως ενδιαφέρουσα γεύση του 

βοήθησαν στο να προτιμηθεί έναντι του ουίσκι ως η ιδανική βάση για 

κοκτέιλ. 

 

Η Dorothy Parker σχολίασε κάποτε: ‘I do enjoy a martini, one or two at 

the most, three I am under the table, and four I am under the host’ 



 

Αυτή η πραγματικά Ασυνήθιστη ιστορία ενός από τα πιο δημοφιλή ποτά 

που άρχισε σαν φάρμακο και συνέχισε σαν η βάση για κάποια από τα 

πιο εμβληματικά cocktails του κόσμου σήμερα, ενέπνευσε την  

William Grant & Sons International να δημιουργήσει το  

Πιο Ασυνήθιστο Gin το HENDRICK’S! 

 

 

 

 



Το HENDRICK’S είναι ΤΟ ΠΙΟ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ super premium gin 

(Έχουμε αποδείξεις γι’ αυτό!) 

 

- Με εκχυλίσματα από αγγούρι και ροδοπέταλα 

- Δημιουργείται με συνδυασμό αποστακτήρων Bennet Still και Carter 

Head που του δίνουν τη μοναδικά απαλή και ισορροπημένη γεύση 

του 

- Aποθηκεύεται σε ένα μοναδικό αδιαφανές μπουκάλι που παραπέμπει 

σε φιάλη φαρμακείου 

- Έχει Ασυνήθιστη εικονογράφηση / γραμματοσειρές 

 



 

Κάθε τι που φέρει την υπογραφή του Hendrick's: 

πρέπει να είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ,  

να ιντριγκάρει…. 

να συναρπάζει…. 

να «κλείνει» το μάτι στον καταναλωτή και να τον  

μεταφέρει  

στον Ασυνήθιστο και Παράξενο κόσμο του Gin  

Hendrick’s 

     



 

Η πρόκληση  

 

 

• Να δημιουργήσουμε μια μοναδικά ασυνήθιστη βιωματική αλλά και γευστική εμπειρία σε ένα στοχευμένο 

premium κοινό το οποίο εκτιμά και ακολουθεί το μοναδικό χαρακτήρα του Hendrick's και θα λειτουργήσει 

ως πρεσβευτής του Πιο Ασυνήθιστου Τζιν  

 

• Να δημιουργήσουμε δημοσιότητα γύρω από τη μάρκα τονίζοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της που 

τη διαχωρίζουν από όλα τα άλλα τζιν της premium κατηγορίας  

 



 

To concept 

 

• To Πιο Ασυνήθιστο Τζιν το Hendrick’s δημιουργεί ένα Τσίρκο που θυμίζει τα τσίρκο μιας άλλης εποχής. 

Παράξενοι, αστείοι αλλά και ασυνήθιστοι χαρακτήρες, γεύση από popcorn και μαλλί της γριάς, ευφάνταστα 

cocktails που δεν πίνονται αλλά τρώγονται κιόλας (!), οπτικά τρικς και πολύχρωμα κοστούμια συνθέτουν 

ένα μαγικό σκηνικό που μας κάνει να ονειρευτούμε και να μυηθούμε στον κόσμο του Hendrick’s 

 

• Οι χαρακτήρες χτίζονται από παιδικά βιβλία, ταινίες εποχής και εικόνες του Φεντερίκο Φελίνι, η μουσική 

είναι εμπνευσμένη από τα 20’s-30’s και η διακόσμηση βασίζεται σε στοιχεία τσίρκο, μπουρλέσκ και 

βικτωριανής εποχής με πρωταγωνιστές τα βασικά συστατικά του Hendrick’s : αγγούρια και τριαντάφυλλα. 

 

• Εκτός από τους πρωταγωνιστές / ήρωες του Hendrick’s Circus όλοι όσοι συμμετέχουν στο event 

(bartenders / προωθήτριες) ακολουθούν το concept με ρούχα και ύφος που παραπέμπει σε ατμόσφαιρα 

τσίρκο. 

 



 

Οι Ασυνήθιστοι και Παράξενοι χαρακτήρες του  

Hendrick’s Circus 



Μια αποθήκη στον Ταύρο μεταμορφώθηκε στο τσίρκο του Hendrick’s 



Μια ακροβάτιδα αιωρίστρια     

Μια χαρτορίχτρα που διαβάζει το 

μέλλον με τη βοήθεια του Hendrick’s  

Ένα ευαίσθητο μασίστα   

Το κορίτσι-λάστιχο/ η γυναίκα με τα γένια   

Δυο αχώριστες… σιαμαίες  

Ένας ζογκλέρ που καταρρίπτει τη βαρύτητα  

Μια κλόουν DJ  

Ένα ringmaster φανατικό του 

Hendrick’s 

Με τους πιο παράξενους και σουρεάλ πρωταγωνιστές 



Και πραγματικά Ασυνήθιστα Hendrick’s Cocktails  



Δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα  



 

Video 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Το αποτέλεσμα  
 

• 300 άτομα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά μια μοναδικά ασυνήθιστη εμπειρία από το Hendrick’s 

• Εντυπωσιακή δημοσιότητα αξίας 45.000€ 

• Ένα Gold & ένα Grand Ermis στα Ermis Awards στην κατηγορία production  

• Ένα Gold στα Events Awards στην κατηγορία των experiential events  

• Ένα πραγματικά Ασυνήθιστο event με την υπογραφή του Πιο Ασυνήθιστου Gin 

 

 

 



SAY GOODBYE TO NORMAL.  

FAREWELL TO MONOTONY.  ADIEU 

TO ROUTINE. 

WELCOME TO THE WORLD OF 

HENDRICK’S GIN. 


