
	
	

	 1		

 

botilia.gr 
ο νέος τρόπος να αγοράζεις κρασί! 

 

     

Το botilia.gr είναι η online πλατφόρμα που άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο του 
κρασιού δίνοντας στους χρήστες της τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και να 
αγοράσουν τα καλύτερα κρασιά μικρών «ψαγμένων» Ελλήνων οινοπαραγωγών, 
σε τιμή οινοποιείου.  
 
Μια ομάδα ειδικών οινολόγων και sommeliers συνεργάζεται στενά με τα 
οινοποιεία, επιλέγοντας με πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια ανάμεσα σε 
χιλιάδες κρασιά μικρών Ελλήνων οινοπαραγωγών. Θέλοντας να προσφέρουμε 
ότι καλύτερο στους χρήστες, επιλέγονται μόνο εξαιρετικά κρασιά, 
απορρίπτοντας περίπου 90% των κρασιών που δοκιμάζονται. Τα κρασιά που 
βρίσκει κανείς στο botilia.gr είναι δυσεύρετα, σπάνια και πολλές φορές 
συλλεκτικά.   
 
Κάθε εβδομάδα προτείνονται νέες «ανακαλύψεις» οι οποίες διατίθενται για 15 
μέρες σε τιμή οινοποιείου, που σημαίνει ότι οι χρήστες του botilia.gr 
απολαμβάνουν πολύ σημαντική έκπτωση. Οι πιο δημοφιλείς από αυτές 
παραμένουν στη μόνιμη συλλογή του botilia.gr. Αποστέλλονται γρήγορα και με 
ασφάλεια σε όλη την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ χαμηλά ή και 
μηδενικά έξοδα μεταφοράς εντός Αττικής.  
 
Μαζί με την αναλυτική παρουσίαση κάθε κρασιού παρατίθεται πλούσιο 
εκπαιδευτικό υλικό, γίνεται παρουσίαση του παραγωγού, προτείνονται 
γευστικοί συνδυασμοί που ταιριάζουν και δίνονται σχετικές συνταγές από 
γνωστούς σεφ και food bloggers. 
 
Μπαίνοντας στο www.botilia.gr οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους 
από τη μεγάλη λίστα προτάσεων. Εναλλακτικά, με τη νέα προσωποποιημένη 
υπηρεσία mySommelier του botilia.gr, οι χρήστες αποκτούν τον προσωπικό 
τους sommelier. Απαντώντας σε μερικές απλές αλλά επιστημονικά 
επιλεγμένες ερωτήσεις, δημιουργείται το ατομικό γευστικό προφίλ κάθε 
χρήστη. Μέσω του εξελιγμένου προσωποποιημένου μηχανισμού ανάλυσης και 
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επιλογής κρασιού που έχει αναπτυχθεί, προτείνονται τα ιδανικά κρασιά που 
ικανοποιούν πλήρως τις προσωπικές προτιμήσεις και τις γευστικές απαιτήσεις 
του χρήστη. Με τη βαθμολόγηση των κρασιών που δοκιμάζονται, η ακρίβεια 
των προτάσεων του mySommelier, αυξάνεται ακόμη περισσότερο. 
 
Το botilia.gr απευθύνεται τόσο στο οινόφιλο κοινό που αναζητά ότι καλύτερο 
παράγεται στους ελληνικούς αμπελώνες και θέλει να μάθει περισσότερα για το 
κρασί, αλλά και στους απλούς καταναλωτές που μπορούν με σιγουριά να 
επιλέξουν ανάμεσα σε δοκιμασμένες και προσωποποιημένες προτάσεις με 
πολύ προνομιακές τιμές. 
 
Τέλος, μεγάλο πλήθος επαγγελματιών εστίασης σε όλη την Ελλάδα μας 
εμπιστεύονται για τις προτάσεις μας και τα μοναδικά κρασιά που 
προμηθεύονται για τα καταστήματά τους.  
 
 
 

Η πορεία του botilia.gr  

Το botilia.gr ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από 
αρκετούς μήνες ανάπτυξης της πλατφόρμας εκ του μηδενός, χωρίς τη χρήση 
κάποιας έτοιμης εφαρμογής ή υποδομής ανοιχτού κώδικα.  
 
Μέχρι στιγμής η ηλεκτρονική πλατφόρμα του botilia.gr βραβεύτηκε στα e-
volution awards 2015 ενώ το botilia.gr βραβεύτηκε ως μια από τις 10 πιο 
επιτυχημένες Startups στον 5ο Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία & Τεχνολογία 
της Εθνικής Τράπεζας. 
 
Τα μέλη του σήμερα ξεπερνούν τις 8.000, με τον ρυθμό αύξησης να ξεπερνά το 
100% ετησίως.  
 
Είναι ήδη το 2ο σε επισκεψιμότητα ηλεκτρονικό κατάστημα κρασιού στην 
Ελλάδα (σύμφωνα με το alexa.com) και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 
αποτελεί σημείο αναφοράς στην αγορά του κρασιού, βοηθώντας τους Έλληνες 
οινοπαραγωγούς να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις τους και δίνοντας τη 
δυνατότητα στο οινόφιλο κοινό να ανακαλύψει εκπληκτικά κρασιά που δεν 
γνώριζε μέχρι πρότινος. 
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Νέα σημεία εστίασης και διασκέδασης προστίθενται καθημερινά στη λίστα των 
καταστημάτων που προμηθεύονται κρασί μέσω του botilia.gr ενώ η ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών κάνει τη διαφορά στον χώρο. 
  
 

 
 
Βιογραφικό 
Ο ιδρυτής του botilia.gr Άγγελος Δαμουλιάνος, έχει πολύχρονη εμπειρία ως 
project manager σε μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής και τράπεζες. Έχει 
σπουδάσει Επιστήμη Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τα 
τελευταία χρόνια ηγείται της Umobit, μιας εταιρίας ανάπτυξης απαιτητικών 
εφαρμογών διαδικτύου. Η σχέση του με το κρασί ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια 
και περιλαμβάνει αμέτρητα οινικά ταξίδια, σεμινάρια οινογνωσίας ενώ είναι 
κάτοχος τίτλου του W.S.P.C., του ελληνικού τμήματος του πλέον καταξιωμένου 
διεθνώς Wine and Spirit Education Trust (WSET) του Λονδίνου. 
 
Η Ομάδα 
Έλενα Πανταζή (Οινολόγος), Αλέξανδρος Χαρατζάς (Sommelier), Εύα Μαρκάκη 
(Sommelier), Ιωάννα Μαυροκεφάλου (Οινολόγος), Μάριος Ματσούκας 
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(Οινολόγος), Ειρήνη Ρεφενέ (Γευσιγνώστης), Νίκος Μπέης (web developer), 
Ελένη Βαλσαμή (web developer), Σαββας Δανδουλάκης (web designer) 
 
 

• Website:  http://www.botilia.gr 
• Facebook: www.facebook.com/botilia.gr  
• Twitter: twitter.com/Botiliagr  
• Instagram: www.instagram.com/botiliagr 

 
 


