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Οινικά διαμάντια
στο «Warehouse 10»

Παλιές σοδειές και ειδικές οινοποιήσεις του Κτήµατος Κυρ Γιάννη

Προσβάσιµη είναι η νέα διαδικτυα-
κή αποθήκη του Κτήµατος Κυρ-Γιάννη 
«WH10», µέσα από την οποία ο οινο-
ποιός Στέλλιος Μπουτάρης θα µοιράζε-
ται αγαπηµένες και σπάνιες ετικέτες, µε 
τους φίλους του κρασιού από την Ελλά-
δα και το εξωτερικό. 
«Σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή µου 
αποθήκη, το Warehouse10.gr, που δη-
µιουργήθηκε για να µοιράζοµαι µαζί 
σας κρασιά ιδιαίτερης σηµασίας για µέ-
να. Μερικές φορές το χρόνο, θα τοπο-
θετώ στην αποθήκη παλιές σοδειές του 
Κτήµατος Κυρ Γιάννη, καθώς και ιδι-
αίτερες, ακυκλοφόρητες ετικέτες. Έτσι, 
θα µπορέσω να µοιραστώ µαζί σας κά-
ποια από τα διαµαντάκια που κρύβου-
µε στην αποθήκη µας!» σηµειώνει ο 
Στέλλιος Μπουτάρης.

Όλα ξεκίνησαν το 1994
Η αποθήκη «10» του Κτήµατος Κυρ-Γιάν-
νη χτίστηκε το 1994 στο Γιαννακοχώρι.  
Σύντοµα, γίνεται ο χώρος φιλοξενίας 

των δρύινων βαρελιών στα οποία το Ξι-
νόµαυρο, το Merlot, το Syrah κι άλλες 
ποικιλίες του Κτήµατος, ωριµάζουν δίνο-
ντας τον καλύτερο αρωµατικό και γευ-
στικό τους χαρακτήρα.
Στα χρόνια που ακολουθούν, από την 
αποθήκη «10» περνούν όλες οι οινικές 
δηµιουργίες του Κτήµατος, έτοιµα και 
ηµιέτοιµα προϊόντα. Το 2016 τα βαρέ-
λια µετακοµίζουν στο νέο, υπόγειο κε-
λάρι καθώς η αποθήκη αδυνατεί να κα-
λύψει τις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες 
του οινοποιείου.

Η ψηφιακή αναβίωση
Τρία χρόνια αργότερα η αποθήκη «10» 
αναβιώνει ψηφιακά. Μέσω της πλατ-
φόρµας «WAREHOUSE 10» δίνεται η 
αποκλειστική πρόσβαση σε φίλους του 
κρασιού και της Κυρ-Γιάννη, σε µοναδι-
κά προϊόντα και υπηρεσίες όπως παλιές 
σοδειές – ορόσηµα, ακυκλοφόρητες ετι-
κέτες, εκδηλώσεις και ξεχωριστές οινι-
κές αναζητήσεις.

Μέσω της πλατφόρµας «Warehouse  
10» δίνεται αποκλειστική πρόσβαση  
σε µοναδικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

«Μερικές φορές το χρόνο, θα τοποθετώ στην 
αποθήκη παλιές σοδειές του Κτήματος, καθώς 
και ιδιαίτερες, ακυκλοφόρητες ετικέτες. Έτσι, 
θα μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα 
διαμαντάκια που κρύβουμε στην αποθήκη μας!» 
σημειώνει ο Στέλλιος Μπουτάρης.


