
 
 

 

Σχόλια πελατών του House of Wine 
Από16 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 

 

Τθν εβδομάδα πριν τα 4α γενζκλιά μασ, ηθτιςαμε από τουσ πελάτεσ του House of Wine τα 

ςχόλιά τουσ –καλά ι κακά- για τθν μζχρι ςιμερα εμπειρία τουσ από τθ ςυνεργαςία τουσ 

με το House of Wine. 

Τα παρακζτουμε εδώ, με τθ ςειρά που ζφκαςαν και ακριβώσ όπωσ γράφτθκαν, χωρίσ 

καμία διόρκωςθ. 

 

 

Ονοματεπώνυμο Το Σχόλιό σας 

 

ΑΜΑΛΙΑ ΞΘΝΤΑΘ   

Με το house of wine αγαπάσ το κραςί ακόμα περιςςότερο , γιατί το μακαίνεισ 

καλφτερα :)  

ΓΙΩΓΟΣ ΣΙΟΥΤΑΣ  

Σπάνιοι ςαντα καλφτερα κραςιά τουσ! Επαγγελματίεσ ςαν αυτοφσ βοθκοφν τθν 

ελλθνικι οινοποιΐα ςε χαλεπότατουσ καιροφσ και ταυτόχρονα παραδίδουν 

ςεμινάρια αιςκθτικισ και γοφςτου για τουσ Ζλλθνεσ.  Συνεχίςτε ζτςι!  

ΔΘΜΘΤΘΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΘΣ  

Κατά τθν άποψι μου είναι το πιο οργανωμζνο θλεκτρονικό κατάςτθμα για κραςί 

και όχι μόνο. Πτι ζχω παραγγείλει ζρχεται γριγορα (τισ περιςςότερεσ φορζσ 

άμεςα).  Οι τιμζσ είναι πολφ καλζσ, θ γκάμα πολφ μεγάλθ.  Το ςυνιςτϊ 

ανεπιφφλακτα! 

Λάηαροσ Λατανιϊτθσ   

Τζςςερα χρόνια τϊρα προωκείτε τθν οινικι κουλτοφρα και παιδεία ςτθ χϊρα, με 

ςυνεχείσ ενθμερϊςεισ, άρκρα και εκδρομζσ, καλφπτοντασ ζνα μεγάλο κενό. Ρολφ 

μεγάλο "ςυν" και θ άμεςθ, ευγενικότατθ και άκρωσ επαγγελματικι εξυπθρζτθςθ. 

Ρολλά ςυγχαρθτιρια και ςασ εφχομαι να ςυνεχίςετε για πολλά πολλά χρόνια 

ακόμθ. 

Γιαβρογλου Γιάννθσ  



 
 

 

Να ηιςεισ houseofwine και Χρόνια Ρολλα,μεγάλο να γίνεισ με άςπρα Μαλλιά.... Οτι 

καλφτερο ςε όλουσ ςασ,ςυνεχιςτε τθν προςπάκεια ςασ,με όρεξθ και δφναμθ! Ράρτε 

όλθ τθν ενζργεια των φίλων ςασ και πολλαπλαςιαςτε τθν για να αντιμετωπίςετε, 

Τισ δυςκολίεσ των καιρϊν!Το Ελλθνικό Κραςί,ειναι παιδεία και Ρολιτιςμόσ και όςοι 

το  Κοινωνειτε,είςτε δάςκαλοι και πρεςβευτζσ! Δεν υπάρχουν δφςκολοι 

Καιροί,παρά άνκρωποι που δεν πολεμοφν! Εισ Υγειαν. 

Ηίττθσ Χάρθσ  

Χρόνια πολλα και καλα ςε ολουσ τουσ ςυνεργάτεσ και τα μζλθ του house of wine. 

Ευχαριςτοφμε για τα ποιοτικά κραςιά και τισ προςφορζσ που κάνετε. Εφχομαι θ 

ςυνζχεια να είναι αναλογθ. 

Βαςιλικι Ψακά   

Χρόνια πολλά ςτο House of Wine!  Σασ γνϊριςα από τθν υπζροχα οργανωμζνθ 

εκδρομι ςτθ Βόρεια Ελλάδα και από τότε καυμάηω τθν εξαιρετικι οργάνωςθ τθσ 

ιςτοςελίδα ςασ,ενθμερϊνομαι για τισ προςφορζσ ςασ και τισ νζεσ 

προτάςεισ.Ανυπομονϊ να ςυμετάςχω ξανά ςε εκδρομι ςασ τϊρα που τελείωςα με 

τισ Ρανελλινιεσ των παιδιϊν μου και να αγοράηω τα κραςιά μου!  

Νικολιδάκθσ Ραναγιϊτθσ  

Εφχομαι ολόψυχα "Να τα εκατοςτιςετε" και να μασ παρζχετε με τόςθ λεπτομζρεια 

και αγάπθ ότι πλθροφορία ι γεφςθ κα μασ γεμίηει! 

Γιϊργοσ Κουτροφλθσ  

Αγαπθτοί,    Θ γνωριμία με το site ςασ ζγινε τυχαία μζςω ενόσ φίλου που μου ζδειξε 

τθν εκπλθκτικι εφαρμογι που διακζτετε ςε smartphones.    Το 

αποτζλεςμα;;;Απζκτθςα μια νζα αςχόλια....να δοκιμάηω και να διαβάηω για κραςιά 

από όλο τον κόςμο!!    Ωσ επαγγελματίασ χρόνια ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κζλω να 

ςασ τονίςω ότι θ ςυμπεριφορά ςασ ςτουσ πελάτεσ και θ εν γζνει οργάνωςθ ςασ 

είναι άψογθ..  Καλζσ δουλειζσ!! 

Ευκυμία Λακμζτα   

ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΥΤΘΣ ΤΘΣ ΜΟΝΑΔΙΚΘΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 

ΡΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΑΡΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΑ ΚΑΙ ΡΕΙΣΣΟΤΕΟ ΤΟ ΚΑΣΙ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΜΡΕΛΙ.ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΟΝΟ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΡΙΟ ΕΝΕΓΑ(ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΙΡΕΔΟ 

ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΛΕΟΝ) ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΩ 100% ΣΤΘΝ ΑΓΑΡΘ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΡΟΥ 

ΜΟΥ ΕΜΦΥΣΘΣΕ ΑΥΤΘ Θ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΡΟ ΤΘ ΡΩΤΘ ΣΤΙΓΜΘ ΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΥΧΘ 

ΕΡΕΣΑ ΡΑΝΩ ΤΘΣ.ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΑΥΤΘΝ ΤΘ ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΔΙΟΤΙ 

ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ο ΧΟΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΙΣΤΟΙ ΥΡΘΕΤΕΣ ΤΟΥ(ΣΑΝ ΕΣΑΣ) ΜΑΣ 

ΟΜΟΦΑΙΝΟΥΝ ΤΘ ΜΕΑ ΞΕΚΛΕΒΟΝΤΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ 1 ΛΕΡΤΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΛΥ 

ΔΥΣΚΟΛΘ ΚΘΘΜΕΙΝΟΤΘΤΑ ΜΑΣ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ  



 
 

 

Spiros Manolis  

I have been living in Greece the last five years. My experience with most on-line 

business has be  en dismal . House of Wine is one outstanding exception: Your 

website is an excellent e-commerce site including functionality and ease of 

navigation. The user experience is positive and  leaves the user with a desire to 

return. I have placed several orders in the past year and your service has 

consistently exceed my expectations. I am impressed with the wide selection of 

products. Orders have been consistently delivered  accurately and on time. 

Packaging has been excellent. Order confirmation and shipping emails are consistent  

and informative. Great online store, great product selection, great service!  

stella eirini platania tzoymanidoy   

einai poli wraio site me wraio desing kai wraia themata kai eklpiktika krasia an kai 

den taxw dokimasei akoma thata dokimasw suntoma!nata xiliasete kai kali sunexeia! 

Ιωαννθσ Γεωργιλασ   

Μεγαλθ γκαμα κραςιων ςε προςιτεσ τιμεσ, Ενδιαφερουςεσ αναλυςεισ και αρκρα, 

Γρθγορθ εξυπθρετθςθ 

ΓΙΩΓΟΣ ΓΕΩΓΙΟΥ  

Άψογθ εξυπθρζτθςθ, επαγγελματιςμόσ, ςυνεχισ ανανζωςθ. Θ αγαπθμζνθ μασ 

κάβα καταφζρνει να μασ κρατά αμείωτο το ενδιαφζρον με τισ ςυχνζσ προςφορζσ 

και τθν παρουςίαςθ νζων ετικετϊν. Ζνασ εξαιρετικόσ ςυνοδοιπόροσ ςτον μαγικό 

κόςμο του κραςιοφ! Happy birthday Houuse of Wine! 

Καλλιγά  Αννα   

Εκτόσ από ζνα πολφ καλά ενθμερωμζνο κατάςτθμα, που λειτουργεί με ςυνζπεια 

και επαγγελματιςμό και από το οποίο ψωνίηουμε, το House Of Wine είναι ζνα πολφ 

ενδιαφζρον site, που ενθμερϊνει ςφαιρικά τον κάκε ενδιαφερόμενο για το κραςί 

και τα ποτά γενικά. Θεωρϊ πωσ για ζναν αρχάριο ςτον κόςμο του κραςιοφ, όπωσ 

ιμουν εγϊ, αποτελεί αλθκινό παράδειςο ενθμζρωςθσ. Τϊρα μπορϊ να εκτιμιςω 

το κραςί που μου χαρίηουν και που χαρίηω, τϊρα μπορϊ να το  απολαφςω 

πραγματικά, με το ςωςτό τρόπο. Οςο απαςχολθμζνθ και να είμαι, ανοίγω αμζςωσ 

το εβδομαδιαίο newsletter, ανυπομονϊντασ να το διαβάςω.   Σ ζνα House που το 

μεράκι και θ ςυνεχισ βελτίωςθ είναι ςτοιχεία εμφανι,  ευχόμαςτε  Χρόνια Ρολλά!!  

Spyros Kounadis   

Να τα εκατοςτιςετε, πολφ καλι δουλειά κάνετε, και πολφ μεγάλθ ποικιλία ςε όλα 

τα είδθ. Εγϊ είμαι φαν του ερυκροφ και ζχω βρεί και δοκιμάςει τα πάντα εδϊ 

μζςα. Keep going...... 



 
 

 

ΚΟΥΤΟΓΙΑΝΝΘΣ ΧΘΣΤΟΣ  

Ρραγματικά μια αξιζπαινθ προςπάκεια για τα ελλθνικά δεδομζνα. Δεν ζχω 

αγοράςει διαδικτυακά αλλά παρακολουκϊ ανελλιπϊσ τα εξαιρετικά άρκρα και 

ςτιλεσ ςασ.  Σασ εφχομαι χρόνια πολλά ολόψυχα. Keep up the good work.  

ΓΕΩΓΙΑ ΣΚΟΔΙΛΘ  

Σασ εφχομαι ολόψυχα ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ. Να τα εκατοςτιςετε και να αποκτιςετε 

χιλιάδεσ ακόμα πελάτεσ ΕΥΧΑΙΣΤΘΜΕΝΟΥΣ,  όπωσ εγϊ.  Συνεργάςτθκα μαηί ςασ 

και ειλικρινά ζμεινα απόλυτα ευχαριςτθμζνθ, και από το προϊόν και από τθν 

εξυπθρζτθςθ. Θεωρϊ ότι είςτε ΜΟΝΑΔΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ςτο είδοσ  ςασ! Σασ ευχαριςτϊ 

πολφ για όλα!  Με εκτίμθςθ  

ΜΡΕΦΑΣ ΘΛΙΑΣ impefas@gmail.com  

ΓΘΓΟΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΘ ΓΚΑΜΑ ΑΡΟ ΕΛΛΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 

ΜΟΝΟ ΡΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΡΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟΝ ΥΡΕΟΧΟ 

ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ... 

Anna Schliebener  

Θζλω να ςυγχαρϊ το House of Wine για τα 4 χρόνια επιτυχίασ ςτο χϊρο του 

κραςιοφ, και όχι μόνο. Ραρακολουκϊ τθν πορεία τθσ επιχείρθςθσ από πολφ νωρίσ 

και χαίρομαι για τθ ςυνεχι ανάπτυξι τθσ εν μζςω δφςκολων ςυνκθκϊν, 

προςκζτοντασ ςυνεχϊσ νζα προιόντα και υπθρεςίεσ. Ωσ γυναίκα κεωρϊ πολφ 

ευχάριςτθ ζκπλθξθ και τθν προςκικθ των καλλυντικϊν Lenga Wine Spa ςτθ λίςτα 

των προιόντων. Θ εξυπθρζτθςθ είναι πάντα άμεςθ και άκρωσ επαγγελματικι, όπωσ 

αρμόηει ςε μία e-κάβα ευρωπαικϊν προδιαγραφϊν. Εφχομαι ακόμα περιςςότερθ 

ανάπτυξθ και επιτυχία ςτο team του House of Wine - the sky is the limit! 

ΡΑΡΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑ.   

ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ  ΡΟΥ ΜΑΣ ΡΟΣΦΕΕΤΕ 

ΡΑΝΩ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΑΛΙΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΔΟΚΙΜΘ - ΑΡΟΛΑΥΣΘ ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΘΣΕΤΕ 

TASIONA ANASTASIA  

να τα εκατοςτίςετε και να επεκτακείτε και προς κεςςαλονικθ μερια , επιςθς να 

ςας ευχαριςτθςω για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτις παραγγελίες μου .  

Τηανάτοσ Ανδρζασ   

Συγχαίρω κερμά το House of Wine  για τθν 4θ επζτειό του.   Ραρακολουκϊ τθν 

εξζλιξθ και κακιζρωςι του απο τον πρϊτο χρόνο του και ςυνεχίηει να με 

εντυπωςιάηει κετικά  επειδι :   

mailto:impefas@gmail.com


 
 

 

1.Δθμιοφργθςε τθν αρτιότερθ, λειτουργικότερθ και φιλικότερθ ιςτοςελίδα με    

ςτόχο τον πελάτθ - μζλοσ  μιασ ανοιχτισ , διαφανοφσ επαγγελματικισ λζςχθσ.  

2.Εχει τθν φανταςία που χρειάηεται για να ικανοποιιςει καταναλωτικζσ ανά γκεσ 

''ευγενϊν'' προϊόντων,  με μια οργάνωςθ που ελαχιςτοποιεί το λειτουργικό κόςτοσ 

του προμθκευτοφ, γεφυρϊνοντασ με τον καλφτερο τρόπο το ςυμφζρον παραγωγοφ 

και  τελικοφ χριςτθ.  

3.Διευρφνει ςυνεχϊσ τον κφκλο των προϊόντων και των αγοραςτϊν τουσ, ''ανοίγει'' 

δθλαδι τθν αγορά, προσ οφελοσ ολων των ενδιαφερόμενων.  

4.Ενθμερϊνει για προϊόντα και παραγωγοφσ τουσ με τρόπο αντικειμενικό, ετςι που 

ο πελάτθσ μπορεί να επιλζξει με τθν ςχζςθ ''ποιότθτασ / οφζλουσ'' παροφςα, χωρίσ 

αποκλειςμοφσ ι επιλεκτικζσ προβολζσ οριςμζνων.  

5.Εκτελεί τισ  παραγγελίεσ πελατϊν οπωσ εγϊ με ςυνζπεια και ακρίβεια  που μόνον 

ενασ καλά οργανωμζνοσ προμθκευτισ μπορεί, επειδι αγαπάει τθν δουλειά του και 

ςζβεται τον πελάτθ. Ραράδειγμα : ο οδθγόσ που κα παραδϊ-ςει τθν παραγγελία 

τθλεφωνεί για κλείςιμο ραντεβοφ και κυμάται ςε ποιό  χϊρο του ςπιτιοφ ςου 

αποκθκεφεισ τισ φιάλεσ !   

Θ φπαρξθ του παραπάνω ''πενταλόγου'' αναδεικνφει εναν επαγγελματιςμό 

ποιότθτασ  προσ μίμθςθ, που θ χϊρα μασ χρειάηεται  απεγνωςμζνα, ειδικά αυτοφσ 

τουσ χαλεποφσ καιροφσ που περνάμε.  Μπράβο House of Wine ! Συνζχιςε αυτι τθν 

προςπάκεια  

Χρόνια Ρολλά !  Ανδρζασ Τηανάτοσ 

Στζλιοσ Στυπίδθσ   

Συγχαρθτιρια για τθν πολφ καλι δουλειά ςασ, τόςο ςε επίπεδο πϊλθςθσ/τιμϊν κλπ 

όςο και ςε επίπεδο υπεφκυνθσ ενθμζρωςθσ για το κραςί και τα ςυναφι.  Συνεχίςτε 

ζτςι και δεν κα χάςετε (οφτε κι εμείσ)  

ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ   

Καλθμζρα ςασ,  ζχω δοκιμάςει αρκετά από τα κραςιά ςασ , όπωσ CABERNET - 

AGIORGITIKO - ASYRTIKO και ζμεινα πολφ ευχαριςτθμζνθ . Θ αλικεια είναι ότι είμαι 

λάτρθσ του καλοφ κραςιοφ και τα δικά ςασ είναι απϋ αυτά. Εφχομαι θ κάβα ςασ να 

λειτουργεί πάντα ςτο μζλλον και να μασ προςφζρει τθν ευχαρίςτθςθ ενόσ καλοφ 

κραςιοφ. Καλζσ δουλειζσ λοιπόν από καρδιάσ.  

ΧΘΣΤΟΣ ΤΗΑΒΑΑΣ   

Ολα μου τα ςχόλια είναι κετικά και οι εντυπϊςεισ μου άριςτεσ. Οι μόνεσ 

παρατθριςεισ που ζχω να κάνω αφοροφν : (1) τθν ςυςκευαςία των 6 φιαλϊν, που 

πιςτεφω ότι κα ζπρεπε να είναι λίγο πιο επιμελθμζνθ (από απλό κιβϊτιο) και να 

ζχει και ζνα χεροφλι για μεταφορά (ο ανταγωνιςμόσ -λχ Wine Garage- το κάνει και 

είναι εξαιρετικά βολικό, διότι μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τθν ίδια ςυςκευαςία 

όταν κεσ να κάνεισ ζνα δϊρο 6 κραςιϊν, ςθμειϊνω δε ότι δεν χρεϊνει αυτι τθν 

ςυςκευαςία ειδικϊσ) και (2) το γεγονόσ ότι πρζπει κάποιοσ να κάνει αγορζσ από 



 
 

 

ςασ 60 Ευρϊ για δωρεάν μεταφορά εντόσ Ακθνϊν (ςυγκριτικά : Wine Art - Shop 

minimum 30 και Wine Garage minimum 50 Ευρϊ αντίςτοιχα).  

Κωνςταντίνα Σφυρλίδα  

Ράρα πολφ ωραία ςελίδα! Ζχω επιλζξει από εδϊ κραςιά και τθν ζχω προτείνει ςε 

πολλοφσ γνωςτοφσ μου! Μεγάλθ ποικιλία και καλζσ τιμζσ ςυνδιαςμζνεσ με καλι 

ποιότθτα! Μπράβο ςασ! Συνεχίςτε ζτςι και χρόνια ςασ πολλά! 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΡΕΣΛΕΜΕ   

Άργθςα να ςασ ανακαλφψω αλλά ευτυχϊσ είμαι τυχερι που είςτε τόςο κοντά μου 

και όταν ζκανα τθν παραγγελία μου με εξυπθρετιςατε άμεςα και αυκθμερόν. 

Βρικα ςε εςάσ το αγαπθμζνο μου κραςί, το εςμεράλντα, και είμαι ςίγουρθ ότι με 

εςάσ κα κάνω και άλλα αγαπθμζνα. Καλό χειμϊνα και καλι δφναμθ! 

karazeris emmanouil  

Χρόνια πολλά για μια ακόμα χρονιά ςτο καλφτερο και ποιο αγαπθμζνο ελλθνικό 

site. Από τισ πρϊτεσ μζρεσ λειτουργίασ ςασ θ μζρα μου αρχίηει υπζροχα 

ςερφαροντασ ςτα ψθφιακά ςασ ράφια. Να τα χιλιάςετε!   

avgeriou vasilina   

einai megali mas xara( olon ton katanaloton) poy exoyme ena site poy mas parexei 

oles tis aparaitites plhrofories, nees kiklofories, ekselikseis epano sto krasi, alla pano 

apo ola tin polisi toy! 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ   

Θα ικελα να ςασ εκφράςω τα κερμά μου ςυγχαρθτιρια για τθν εξαιρετικι ςασ 

δουλειά. Θ ςυνολικι μου εμπειρία από το site και τθ διαδικαςία παραγγελιϊν είναι 

κετικι. Αςφαλϊσ, πάντα κα υπάρχουν ςθμεία που χρίηουν βελτίωςθσ. Βλζποντασ, 

ωςτόςο, τισ διαρκείσ ςασ προςπάκειεσ να βελτιϊνεςτε να προςφζρετε πάντα το 

καλφτερο, κεωρϊ ότι κα ιταν "μίηερο" εκ μζρουσ μου να επιςθμάνω τισ όποιεσ 

ατζλειεσ. Εφχομαι καλι ςυνζχεια και με ακόμα περιςςότερεσ ςυνεργαςίεσ, ϊςτε να 

ςυνεχίςουμε να ανακαλφπτουμε τον μαγικό κόςμο του κραςιοφ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΡΙΤΣΑΚΤΣΘΣ   

Θ εταιρεία ςασ δθμιοφργθςε τον εφκολο τρόπο να προμθκευτεί κανείσ καλά  

κραςιά και οικονομικά  

panagiotis papadopoulos   



 
 

 

Θ ποιοτθτα λοιπον φαινεται ςτα δυςκολα! Χρειαςτθκε να ακυρωςω μεροσ τθσ 

παραγγελιασ μου αλλα αμεςωσ και πολυ ευςτοχα με βοθκθςατε να αντικαταςτθςω 

με τον καλυτερο τροπο τα κραςια που δεν θταν διακεςιμα.  Τα ςυγχαρθτθρια μου. 

Μάνοσ Ρεράκθσ   

Χρόνια Ρολλά και καλά. Συγχαρθτιρια για τθν πολφ οργανωμζνθ προςφορά ςασ 

ςτο χϊρο του κραςιοφ, ςε όλουσ τουσ τομείσ. Καλι ςυνζχεια!!!!! 

Vasilis Patakis  

Θ ευχι μου ειναι αυτθ που κανω ςτουσ φίλουσ μου οταν εχουν γενζκλεια γιατι ετςι 

αιςκάνομαι το HOW φίλο. Λοιπόν νατα εκατοςτιςετε και να ειςτε γεροί ςαν τθσ 

Κρθτθσ τα ψθλα βουνα 

(Ανϊνυμοσ)  

Είςτε πάντα ενθμερωμζνοι και με καλζσ προτάςεισ. Υπάρχει ςυνζπεια ςτισ 

παραδόςεισ ςασ. Σασ εφχομαι να ςυνεχίςετε με τον ιδιο ενκουςιαςμό. 

ΑΝΔΕΑΣ ΔΑΝΙΚΑΣ ANDDANIKAS 

Για μια ακόμα φορά ςυγχαρθτιρια για τθν όμορφθ κι αξιόλογθ προςπάκειά ςασ, 

ςασ εφχομαι να ςυνεχίςετε με το ίδιο κουράγιο και όρεξθ για πολλά χρόνια ακόμα 

γεμάτα επιτυχίεσ. Οι ιςτοςελίδεσ, οι περιγραφζσ, τα άρκρα, οι εκδρομζσ, θ φιλικι 

ςασ διάκεςθ, θ προκυμότθτά ςασ μαρτυροφν ανκρϊπουσ με μεράκι και γνϊςθ. Σασ 

χαρακτθρίηει ο επαγγελματιςμόσ, αλλά και θ λατρεία γι αυτό που αςχολείςτε και θ 

κζλθςθ να μοιραςτείτε τισ εμπειρίεσ ςασ. Ζνασ υπζροχοσ ςυνδυαςμόσ. 

ΝΙΑΝΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΓΙΟΣ   

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΤΣΙ ΩΑΙΑ 

ΔΟΥΜΙΤΣΑΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ  

ευχαριςτω για  τθν ποιοτικθ ςασ ενθμερωςθ,κα θκελα περιςςοτερεσ προταςεισ ςε 

επιπεδο MAGNUM, χρονια πολλα με υγεια. 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΔΘΜΘΤΙΟΥ   

ΤΟ HOUSE OF WINE  ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΑ ...ΤΟ ΣΡΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ...ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΑ 

ΧΟΝΙΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΤΟ ΜΕΑΚΙ, ΤΘΝ ΦΟΝΤΙΔΑ , THN ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΤΟΝ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ  ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΘΣ ΑΓΟΑΣ ΤΟΥ ΚΑΣΙΟΥ!!....ΝΑ ΤΑ ΧΙΛΙΑΣΕΤΕ!!!! 

Λευτζρθσ Κ.  

Ρριν λίγα χρόνια ανακάλυψα ότι υπάρχει το e-wine shop που είχα ςτο μυαλό μου. 

Ενασ τόποσ που οι λάτρεισ του κραςιοφ μποροφν να εκπλθρϊςουν τισ οινικζσ τουσ 

επικυμίεσ. Μετά από 4 χρόνια υπάρχει μια εξζλιξθ, μια ωρίμανςθ ςαν το καλό 

κραςί. Νζεσ ιδζεσ, νζεσ προτάςεισ που προλαβαίνουν τισ ςκζψεισ μασ. Να τα 

εκατοςτιςεισ !!! 



 
 

 

ΑΘΘΝΑ ΛΑΒΔΑ   

Σασ εφχομαι να γιορτάηετε κάκε χρόνο γιατί πραγματικά αυτό που νιϊκουμε είναι 

πωσ ότι κάνετε το κάνετε με μεράκι και αγάπθ!! Χρόνια πολλά και καλά κραςιά!!! 

ΝΙΚΘ ΤΑΡΑΤΣΑ   

To HOW ζφερε τθν κάβα ςτο ςπίτι ενϊ μζχρι τϊρα γίνονταν το αντίκετο. 

Ρρωτοπόρο ςε ςχζςθ με άλλεσ on-line κάβεσ και πάνω από όλα χαίρεςαι να 

ςυναλλάςςεςαι με ωραίουσ ανκρϊπουσ. Χρόνια Ρολλά!   

οδι Τηανι   

Εγω κα ευχθκω μονο χρονια ςασ πολλα γεματα υγεια ευτυχια επιτυχιεσ και 

δθμιουργικοτθτα... Συγχαρθτθρια για τθν οργανωμενθ δουλεια των τεςςαρων 

αυτων ετων ... 

ΡΕΤΟΣ ΤΟΜΑΗΟΣ   

Χρόνια πολλά House of Wine και μπράβο για τθν καλι προςπάκεια. Είςτε 

επαγγελματίεσ... 

ΦΩΤΘΣ ΓΕΩΓΙΟΥ   

Σασ γνωριςα ςτο Ηαππειο ςτα ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2013 . Ευχομαι τα 4 χρονια να γινουν 104 . 

Ραρακολουκω τισ ενθμερωςεισ ςασ που ειναι εξαιρετικεσ. Συνεχιςτε !!!!!!!!!!!!!! 

(Ανϊνυμοσ)  

Χρόνια Ρολλα House of wine!. Δεν ζχω κατι αρνθτικό να πω παρά μόνο να ςασ 

ςυγχαρϊ για τον επαγγελματιςμό ςασ και τθν ευγζνια ςασ. Συνεχϊσ εξελλίςςεςτε  

ςαν το καλό κραςί και μασ κρατάτε το ενδιαφζρον κάκε βδομάδα με το newsletter 

και τα αρκρα ςασ αλλά και με τισ προςφορζσ ςασ τόςο κάκε Ρζμπτθ αλλά και μζςω 

τθσ κακθμερινισ. Συνεχίςτε ζτςι να μασ κρατάτε το ενδιαφζρον! 

(Ανϊνυμοσ)   

Ζχετε μεράκι, και αυτό ταιριάηει πάρα πολφ καλά με το κραςί, ωσ φιλοςοφία. 

Επίςθσ απαντάτε και ςτα email και ςυηθτάτε-ςχολιάηετε τα κραςιά, πολφ χριςιμο 

επίςθσ. Θυμάμαι μία φορά πωσ θ παραγγελία μου κα ςυνοδευόταν από κάποιο 

βιβλίο ωσ προςφορά του καταςτιματοσ. Το βιβλίο ξεχάςτθκε να προςτεκεί ςτθν 

αποςτολι, και όταν το υπενκφμιςα ςτθ ςυνεργάτιδά ςασ τθλεφωνικϊσ, μου 

υποςχζκθκε (πραγματικά ευγενζςτατθ) πωσ κα ςυνόδευε τθν επόμενθ αποςτολι. 

Δυςτυχϊσ ξεχάςτθκε και ςε εκείνθ. Δεν πειράηει. Από άποψθ εμφάνιςθσ του site 

και παρουςίαςθσ των προϊόντων, τα άλλα ιντερνετικά καταςτιματα ζχουν αρκετά 

να μάκουν. Γενικϊσ είμαι αρκετά ευχαριςτθμζνοσ και κα ξαναπάρω 

mata tsapatsari 

Ευχαριςτοφμε πολφ για όλα αυτά τα "ταξίδια" που μασ κάνετε παρζα με καλό 

κραςί.....τα ςχόλιά ςασ και οι παρατθριςεισ ςασ μασ βοθκοφν να μακαίνουμε 

καλφτερα για αγορά και φροντίδα των κραςιϊν, κακϊσ και για τθν επιλογι μασ για 



 
 

 

κάκε εποχι ι και για κάκε τραπζηι! Να τα χιλιάςετε με πολφ κραςί και 

επιτυχίεσ....!!!! 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΛΟΥΙΩΤΘΣ   

Ευχωμαι ολα τα γενεκλια ςασ να ειναι χαρουμενα και 

δθμιουργικα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Θ εμπειρια μου ειναι ΑΙΣΤΘ.Ρροςεγμενα 

προιοντα,καλεσ τιμεσ,καλθ επικοινωνια.Ναςτε καλα ςυνεχιςτε ετςι....... 

κοκκαλα χριςτινα  

χρονια πολλα houseofwine!!!  ευχαριςτουμε για τθν ΑΡΙΣΤΕΥΤΘ ποιοτθτα παροχθσ 

υπθρεςιων !!!  

(Ανϊνυμοσ)  

Με τθν δικιά μου ςειρά κα πω χρόνια πολλά ςτο house of wine να τα εκατοςτίςει 

και με ότι καλφτερο ςτθν ςυνζχεια τισ αυτοφ επιτυχθμζνθσ πορείασ του.....εφχομαι 

πάντα να ζχει καλζσ δουλειζσ, και το προςωπικό που το αντιπροςωπεφει και 

δουλεφει γι’αυτό ςυνζχεια να ζχει πάντα υγεία, αγάπθ και ευτυχία …τα καλφτερα 

από μζροσ μου!!! Θ εμπειρία μου όςων αφορά με το house of wine ζχει αφιςει τισ 

καλφτερεσ εντυπϊςεισ και δεν ζχω κανζνα αρνθτικό ςχόλιο να προςκζςω …για 

μζνα κα είναι πάντα θ κάβα μου και δεν τθν αλλάηω, κα τθν ςυνιςτϊ πάντα ςε 

όλουσ όςουσ κζλουν να αγοράςουν κάποιο κραςί θ άλλο ποτό με τθν καλφτερθ και 

υπογεγραμμζνθ ποιότθτα του. Για μζνα προςωπικά είςτε οι καλφτερθ και ςασ 

εφχομαι ολόψυχα τα καλφτερα με επιτυχίεσ ….δίνεται τθν ποιο αυκεντικι νότα του 

κραςιοφ ςτο κοινό ςασ, ςυγχαρθτιρια!!!   Ευχαριςτϊ εκ των προτζρων Ιωάννθσ 

Τςιουτςουμάκασ    

Βαγγζλθσ Στραβουδάκθσ   

Χρόνια πολλά!  Συνεχίςτε τθν προςπάκεια ςασ με τον ίδιο τρόπο μζχρι ςιμερα.  Και 

μια πρόταςθ: Δε κα ιταν καλι ιδζα να ανοίγατε και ζνα φόρουμ ανταλλαγισ 

απόψεων; Ρζρα από τα ςχόλια για κάκε κραςί, ζνα φόρουμ κα μποροφςε να ζδινε 

κι άλλεσ δυνατότθτεσ ςτουσ οινόφιλουσ. 

ΡΑΑΣΚΕΥΟΡΟΥΛΟΣ ΒΑΣΑΜΘΣ  

ΤΟ ΚΑΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΡΟΤΙΛΙΑΙΣΜΕΝΘ ΤΕΛΑ.  ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ!!!  

Μεϊντάςθσ Δθμιτριοσ   

Χρόνια ςασ πολλά και εφχομαι να τα ςυνεχίςετε ζτςι, για όςο περιςςότερο 

μπορείτε.  

Κων/νοσ Βλάςςθσ    

Χρόνια Ρολλά!!! :)  Τα πολλά λόγια είναι φτϊχεια. Εξαιρετικό περιεχόμενο και 

απολφτωσ λειτουργικι δομι ςτο site - άμεςθ ενθμζρωςθ για οτιδιποτε αφορά τισ 

παραγγελίεσ μασ.  Άριςτθ εξυπθρζτθςθ από το τθλζφωνο & απροβλθμάτιςτεσ 

παραδόςεισ. What's not to like? ;)  Μασ χρωςτάτε ζνα πάρτυ όμωσ - ελπίηω του 

χρόνου ςτα 5χρονα!!! :D 



 
 

 

Στζλιοσ Ροφλιασ   

Χρόνια πολλά με πολλά υπζροχα κραςιά! 

Βαςιλθσ Γιαννοπουλοσ   

Συγχαρθτθρια για τθν πολυ καλθ προςπακεια αυτα τα χρονια!  Ρρωτοποριακθ 

δουλεια, που εςτρεψε αρκετο κοςμο ςτθν οινοφιλια, με τθν απαραιτθτθ γνωςθ του 

κραςιου. 

(Ανϊνυμοσ)  

Άψογθ εξυπθρζτθςθ, μεγάλθ ποικιλία, τζλεια οργάνωςθ, υποδειγματικι εταιρεία 

για τα ελλθνικά (και όχι μόνο) δεδομζνα. Θερμά ςυγχαρθτιρια για όλθ τθν 

προςπάκεια, εφχομαι να ςυνεχίςετε ζτςι για πολλά πολλά χρόνια. Και ζνα ςχόλιο 

για τθν παραλαβι ςτο ςπίτι: Ο κφριοσ που παραδίδει είναι όχι μόνο ευγενζςτατοσ, 

αλλά και ζτοιμοσ με ρζςτα που ζχει υπολογίςει ότι κα πρζπει να δϊςει. Μια μικρι 

λεπτομζρεια, θ οποία όμωσ κάνει τθ μεγάλθ διαφορά.  Θερμά ςυγχαρθτιρια και ΝΑ 

ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΘΣΕΤΕ! 

Γιϊργοσ Δαββζτασ   

Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που βρίςκονται πίςω από το HoW αυτά τα 

4 χρόνια! Εφχομαι πολλζσ ακόμα επιτυχίεσ μεγαλϊνοντασ, χωρίσ όμωσ να πάψετε 

να είςτε "εραςιτζχνεσ" (εραςτζσ τθσ τζχνθσ) του κραςιοφ ανάμεςα ςε 

επαγγελματίεσ και να προςεγγίηετε τον "απλό" οινόφιλο, όπωσ τθ πρϊτθ μζρα 

λειτουργίασ ςασ. 

ΚΑΤΙΒΑΝΟΥ ΕΙΘΝΘ eirinikatr@yahoo.com  

Ρολφ ωραίο και χρθςτικό site με μεγάλθ ποικιλία βρικα και ζνα κραςί που ζψαχνα 

καιρό και δεν το βρίςκω ςτθν Ακινα πολφ καλά όλα ! 

Χριςτίνα Krogfelt    

Εφχομαι για πολλά πολλά χρόνια ακόμα να ςυνεχίςετε να μοιράηεςτε μαηί μασ τθν 

εμπειρία, τθν ευγζνεια και τον επαγγελματιςμό ςασ, με φρζςκιεσ ιδζεσ, απίκανεσ 

επιλογζσ και ςυμβουλζσ. Χρόνια πολλά! 

ΒΑΣΙΛΙΚΘ ΜΑΝΙΟΥ    

ΧΟΝΙΑ ΚΑΛΑ, ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ, ΧΟΝΙΑ ΜΕΘΥΣΤΙΚΑ! 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΣΡΙΓΓΟΣ  

Κάνατε περιςςότερο ποιοτικι και όμορφθ τόςο τθν κακθμερινότθτα όςο και τισ 

ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ μασ.. Ρολφχρονοι ..Σασ ευχαριςτοφμε 

Κορμανιϊτθσ Γεϊργιοσ   

Δεν υπάρχει μεγαλφτερθ δυςκολία από αυτό που βιϊνουμε τα 3 τελευταία χρόνια. 

Ρρωτόγνωρεσ ςυνκικεσ για τθν ελλθνικι αγορά, που παρουςιάηει δραματικι 

πτϊςθ τθσ κατανάλωςθσ. Σε αυτι τθν  δφςτυχθ χϊρα προςπακϊ να βλζπω και να 

αντιμετωπίηω τθν κρίςθ ςαν ευκαιρία αναςυγκρότθςθσ τθσ κοινωνίασ και 



 
 

 

προςπάκειασ να γίνουμε ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό Κράτοσ παραγωγισ και 

δθμιουργίασ. Και ενϊ υπάρχει ακόμα μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων οι οποίεσ 

λειτουργοφν κάτω από το ''πνεφμα τθσ αρπαχτισ'' διαπιςτϊνω με μεγάλθ χαρά ότι 

θ εταιρεία ''House Of Wine'' διζπεται από ευελιξία , προςαρμογι , λεπτομζρεια , 

πλθροφορία .... με λίγα λόγια Επαγγελματιςμό από τον οποίο απορρζει 

Εμπιςτοςφνθ. Δεν γνωρίηω αν κα ςυνεχίςετε να είςτε ''καλοί επαγγελματίεσ'' 

πάντωσ μζχρι ςτιγμισ κεωρϊ ότι οι πελάτεσ ςασ ζχουν αποκομίςει τισ καλφτερεσ 

εντυπϊςεισ ςε επίπεδο εξυπθρζτθςθσ , τιμϊν και γενικά παροχισ υπθρεςιϊν.  

 Με εκτίμθςθ Κορμανιϊτθσ Γεϊργιοσ 

ΓΙΩΓΟΣ ΑΣΤΕΙΝΙΔΘΣ   

Να τα εκατοςτιςετε, ςυνεχίηοντασ με τθν ίδια ςυνζπεια να εξυπθρετείτε τουσ 

πελάτεσ ςασ, να παραδίδετε ςτθν προγραμματιςμζνθ/ςυμφωνθμζνθ μζρα χωρίσ 

καμία παρζκκλιςθ... και να οργανϊνετε που και που ωραιότατεσ οινικζσ εκδρομζσ. 

Και ςαν προυπόκεςθ για όλα αυτά, να ςυνεχίςετε να αγαπάτε αυτό που κάνετε 

ΓΙΩΓΟΣ ΜΟΥΤΣΟΣ  

ΣΥΓΧΑΘΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΕΙΑ ΣΑΣ ΕΩΣ ΤΩΑ.ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΘΘΣΕΤΕ ΤΟ 

ΙΔΙΟ ΕΡΙΡΕΔΟ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ ΧΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ. 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΜΙΧΕΛΑΚΘΣ   

Συνεχίςτε με τθν ίδια δυναμικι για τα επόμενα 4,14,24...104 χρόνια! Είςτε οι 

κορυφαίοι ςτο αντικείμενο ςασ και εκεί να παραμείνετε. Εφχομαι ό,τι καλλίτερο και 

καλά κραςιά. 

(Ανϊνυμοσ)   

Άψογθ εξυπθρζτθςθ, επαγγελματικι ςυμπεριφορά, ςυγχαρθτιρια για το επίπεδο 

υπθρεςιϊν που προςφζρετε. Συνεχίςτε ζτςι. 

ΚΥΒΕΝΤΙΔΘΣ ΜΑΝΟΣ  

Το House of Wine ςυνειδθτοποίθςε ζγκαιρα ότι θ αγορά ενόσ κραςιοφ δεν είναι 

απλά μία καταναλωτικι ςυνικεια αλλά μία ςφνκετθ εξελικτικι διαδικαςία 

αναηιτθςθσ εμπειριϊν, τισ οποίασ αναπόςπαςτο κομμάτι είναι θ γνϊςθ, όχι μόνο 

για το ίδιο το κραςί, αλλά και για όλο τον μαγικό του κόςμο.   Για αυτόν τον λόγο 

ςυνεχίςτε να κατακζτετε τισ απόψεισ και τισ εμπειρίεσ ςασ… γιατί να ξζρετε ότι 

πίςω από τισ οκόνεσ κρφβονται κάτι αδθφάγα όντα, ζτοιμα να καταβροχκίςουν 

κάκε ςταλιά γνϊςθσ.  Μ.Κ. 

Κωνςταντίνοσ Ακαναςιάδθσ   

Χρόνια πολλά και καλά! Σασ εφχομαι καλι επιτυχία και επιμονι. Το house of wine 

γνϊριςα από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του και μζχρι ςιμερα αποτελεί ςθμείο 

αναφοράσ και ενθμζρωςθσ για τα οινικά νζα. Γι αυτό και ςασ ευχαριςτοφμε πολφ! 

Καλι ςυνζχεια και χαιρετιςμοφσ πολλοφσ από τισ Σζρρεσ! 



 
 

 

Χριςτοσ Αποςτολόπουλοσ   

Θερμά ςυγχαρθτιρια για τθν ποιότθτα που χαρακτθρίηει ςε όλα τα επίπεδα τθν 

επιχειρθματικι ςασ λειτουργία. Ο ιςτότοπόσ ςασ είναι από τουσ καλφτερουσ αυτι 

τθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα - και όχι μόνο ςε επίπεδο εμπορικϊν επιχειριςεων. Είναι 

πλουςιότατοσ ςε περιεχόμενο και, κυρίωσ, εξαιρετικά λειτουργικόσ και φιλικόσ 

προσ τον χριςτθ/πελάτθ. Επίςθσ, αυτό που εκτιμϊ είναι ότι κάκε ςασ δράςθ 

"προδίδει" μια αλθκινι αγάπθ προσ το κραςί, θ οποία μεταδίδεται αυτόματα προσ 

τον δζκτθ- κάτι που, δυςτυχϊσ, μόνο αυτονόθτο δεν είναι ςε αυτόν τον 

επαγγελματικό χϊρο. Θ εξυπθρζτθςθ όςεσ φορζσ ζκανα παραγγελία ιταν κακόλα 

άψογθ. Επίςθσ, οφείλω να εκκειάςω ιδιαίτερα τθν πραγματικά ρθξικζλευκθ ιδζα 

τθσ ςυνεργαςίασ με τθν ζκκεςθ "Διονφςια", που ελπίηω να ζχει και ςυνζχεια. Σασ 

ςυγχαίρω επίςθσ και για τθ διοργάνωςθ οινικϊν εκδρομϊν, με τθν ελπίδα αυτζσ να 

ςυνεχιςτοφν και να καταφζρω επιτζλουσ τθν επόμενθ φορά να ςυμμετάςχω. 

Επειδι όμωσ "εχκρόσ του καλοφ είναι το καλφτερο", κα εκφράςω και δυο 

επικυμίεσ: α. θ ποικιλία των προϊόντων του καταλόγου είναι ιδθ από τισ κορυφαίεσ 

τθσ αγοράσ, όμωσ (το ξζρετε καλά κι εςείσ) υπάρχουν περικϊρια περαιτζρω 

βελτίωςθσ. Θα κζλαμε πολφ να γνωρίςουμε και να ζχουμε πρόςβαςθ ςε όςο 

γίνεται περιςςότερα "διαμαντάκια" μικρϊν παραγωγϊν που πολφ δφςκολα 

φτάνουν ςτθν Ακινα κι ακόμα δυςκολότερα γίνονται γνωςτά ςτο οινόφιλο κοινό, β. 

πζρα από τισ εκδρομζσ, κα ιταν καλι ιδζα να οργανϊνονται και εντόσ 

λεκανοπεδίου 1-2 εκδθλϊςεισ ετθςίωσ ϊςτε να ερχόμαςτε ςε άμεςθ επικοινωνία 

μαηί ςασ - και να γνωριηόμαςτε και μεταξφ μασ. Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ, Χριςτοσ 

Αποςτολόπουλοσ 

Stelios Kalatzis   

Σασ γνϊριςα πριν από δυο χρόνια και από τότε ζχω γίνει τακτικόσ πελάτθσ. Το 

house of wine για μζνα δεν είναι μόνο μια θλεκτρονικι κάβα, αλλά μια βιβλιοκικθ 

για το κραςί, με πλθροφορίεσ, ςχόλια και προτάςεισ για όποιον ενδιαφζρεται για 

τον κοςμο του κραςιοφ.    Χρόνια πολλά, πετυχθμζνα και δθμιουργικά! 

ΙΩΑΝΝΘΣ ΧΑΤΗΘΜΙΧΑΘΛ   

Συνεχίςτε τθν καλι δουλειά που κάνετε με καλζσ προςφορζσ για τουσ πελάτεσ ςασ! 

Κωνςταντίνοσ Ραπαπαναγιϊτου  

Εξαιρετικι δουλειά! Συνεχίςτε ζτςι! 

ΡΕΙΚΛΘΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ  

Από τθν ςτιγμι που πλθροφορικθκα για εςάσ ςυμμετζχω με πολφ ενδιαφζρον ςτθν 

προςπάκεια ςασ για τθν προϊκθςθ τθσ κουλτοφρασ του κραςιοφ μζςω μιασ 

ιςτοςελίδασ πολφ λειτουργικισ και φιλικισ και απολαμβάνω γνϊςεισ, εμπειρίεσ και 

πολλά νζα για τον κόςμο του κραςιοφ. Ζτςι ςιμερα ςτα γενζκλια των 4 χρόνων, ςασ 

κεωρϊ ζνα χριςιμο και ςθμαντικό "terroir" ςτον κόςμο του κραςιοφ. Σασ 

απευκφνω κερμζσ ευχζσ για τα γενζκλια ςασ και εφχομαι καλι ςυνζχεια με τθν 

γνωςτι ςασ ςυνζπεια και το μεράκι ςασ.  



 
 

 

ΥΓ1: Εκτιμϊ τισ προςπάκειεσ ςθμαντικϊν οινοπαραγωγϊν για προςφορά ποιοτικϊν 

κραςιϊν και πιςτεφω ότι οι προςιτζσ τιμζσ πρζπει να προωκθκοφν και ςε κραςιά 

ςυλλογισ(ςαν προςφορζσ) ϊςτε με τισ χαμθλότερεσ μασ πλζον αποδοχζσ μασ να 

μποροφμε να απολαμβάνουμε τζτοια κραςιά.  

ΥΓ2: Μθ ξεχνάτε τισ Magnum φιάλεσ ςε προςφορζσ 

ΜΙΣΤΙΩΤΘ ΒΑΒΑΑ  

ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΙΣΕΤΕ, ΚΑΙ ΝΑ ΡΑΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ. ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΥΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ, ΡΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΤΙΟ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ, ΡΟΣΘΝΕΙΑ, 

ΑΝΘΣΥΧΟ ΔΙΕΕΥΝΘΤΙΚΟ ΡΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΡΩΤΟΤΥΡΕΣ ΙΔΕΕΣ.  ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ 

ΤΣΑΜΡΑΚΟΥΘΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

Αγαπθτό House of wine, είςαι θ οινικι πλθροφορία για όλουσ όςουσ ΔΕΝ ηοφμε (και 

ΚΑΛΑ κάνουμε) ςτθν Ακινα. Δεν είςαι απλά ζνα e-shop (του οποίου δεν κα 

ςχολιάςω τθν ποιότθτά ι τθν ευκολία χριςθσ που είναι απο τισ καλφτερεσ 

ΓΕΝΙΚΩΣ). Είςαι ο φίλοσ απο τον οποίο αντλοφμε πλθροφορίεσ. Μακαίνουμε και 

εξερευνοφμε νζα πράγματα για ζναν παλιό μασ φίλο, το κραςί ! Θ ευχι μου είναι να 

μεγαλϊςεισ-απλωκείσ και άλλο και να 'εκπαιδεφςεισ' οινικά αλλά και οινικο-θκικά 

κάκε ζναν απο μασ, ςε όλθ τθν εκτόσ καταραμζνου τόπου (Ακινα) επικράτεια. 

φιλικά και με μεγάλθ εκτίμθςθ προσ το προςωπό ςασ (όλων ςασ)  

Νικόλαοσ Κ. Τςαμπακοφρθσ 

Βαςίλειοσ Κωνςταντινίδθσ  

Να τα κατοςτιςετε και να είςτε πάντα γεροί.Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ γι αυτά που 

μασ μακαίνετε και που κα μασ μάκετε ςτο μζλλον. 

Σταματίου Γιϊργοσ   

Το House of Wine δεν είναι απλϊσ το καλφτερο e-shop αλλά και ζνασ απο τουσ 

πλθρζςτερουσ ιςτότοπουσ για το κραςί. Αλλά πάνω απ'όλα είναι οι άνκρωποι που 

το αποτελοφν.Αλλά πάνω απ'όλα είναι οι άνκρωποι που το αποτελοφν. Άνκρωποι 

με αγάπθ και γνϊςθ για το κραςί που προςπακοφν με μεράκι,νζεσ ιδζεσ και πολλι 

δουλειά να φζρουν το ελλθνικό κραςί εκεί που του αξίηει. 

ΧΘΣΤΟΥ Κ. ΔΘΜΘΤΙΟΣ  

Από τότε που βρικα τθν ιςτοςελίδα ςασ, ςυνεχϊσ ανακαλφπτω και μακαίνω 

καινοφργια πράγματα για τον χϊρο του κραςιοφ και όχι μόνο. Τζλεια παρουςίαςθ 

και καλζσ τιμζσ. Συγχαρατιρια ! Χρόνια πολλά. Εφχομαι να ςυνεχίςεται ζτςι με 

περιςςότερουσ φανσ. 

 

Τςουκανζρθσ Δθμιτριοσ   

Τισ - ομολογουμζνωσ - λίγεσ φορζσ που αγόραςα κραςιά από το House of Wine θ 

εξυπθρζτθςθ ιταν άψογθ φιλικι και πάνω από όλα ειλικρινισ. Είναι δφςκολο να 



 
 

 

βρεισ μία καλι ςχζςθ ποιότθτασ- εξυπθρζτθςθσ όπωσ ςτο ςυγκεκριμζνο 

κατάςτθμα. Ππωσ επίςθσ και τθν τεράςτια ποικιλία ςε κραςιά και όχι μόνο. 

Συνεχίςτε με τον ίδιο τρόπο. Εμείσ οι απλοί φίλοι του κραςιοφ ςασ ζχουμε ανάγκθ. 

Να είςτε καλά 

ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΣ ΔΘΜΘΤΘΣ   

Να τα εκατοςτθςετε!! Αυτι τθν δφςκολθ για όλουσ εποχι ευχαριςτοφμε που 

υπάρχετε ςτα τραπζηια μασ μαηί με τουσ φίλουσ μασ! 

 

Kωνςταντινοσ φραντηεςκοσ  

Tο κραςι κανει τθν ηωθ μασ καλυτερθ,ςτισ μικρεσ ςτιγμεσ δινει αξια,ςτθν μοναξια 

κανει παρεα και αλλα πολλα(για καποιουσ κλιςε).εςεισ μασ βοθκατε με 

προταςεισ,ιδεεσ αλλα και οικονομικα κανοντασ πολυ καλεσ τιμεσ κ προςφορεσ,κατι 

πολυ ςθμαντικο τισ μερεσ αυτεσ.ευχομαι να ςται παντα εδω οπωσ κ εμεισ οι 

καταναλωτεσ να πινουμε ςτθν μακροηωια ςασ αλλα και ςτο ευ ηθν 

 

 

Οι πελάτεσ με την ζνδειξη (Ανώνυμοσ) είναι όςοι δήλωςαν ότι δεν επιθυμοφν να εμφανιςτεί 

το Ονοματεπώνυμάο τουσ δημόςια. Τα ςτοιχεία τοτσ υπάρχουν ςτο House of Wine 

 

 


