
 
 

 

Κτήμα Κυρ-Γιάννη: Μοιραζόμαστε στιγμές,  

απολαμβάνουμε #krasistospiti! 

 

Το Κτήμα Κυρ-Γιάννη ξεκινά μία νέα δράση προσκαλώντας όλους τους οινόφιλους 

και όχι μόνο, να μοιραστούν τις στιγμές μέσα στο σπίτι, πίνοντας Ελληνικό Επώνυμο 

Κρασί! Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε λίγο πιο 

ευχάριστα τον χρόνο μας μέσα στο σπίτι. 

Η διαδικασία απλή. Αναρτούμε μία φωτογραφία ή video στο instagram (story ή 

δημοσίευση), κάνουμε tag τον λογαριασμό @kiryianni και χρησιμοποιούμε και τα 

δύο hashtags: #kiryianni και #krasistospiti. 

Προσοχή, το κρασί μπορεί να είναι οποιοδήποτε Ελληνικό Επώνυμο Κρασί κι όχι 

μόνο Κυρ-Γιάννη! 

Η δράση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την 

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020. Οι 30 τυχεροί, ένας κάθε μέρα, που θα προκύψουν μετά 

από κλήρωση, θα κερδίσουν από μία μοναδική magnum 1,5 Lt φιάλη XMD 

Ξινόμαυρο-Μαυροδάφνη Κυρ-Γιάννη που δεν διατίθεται στην αγορά. 

Επίσημα hashtags: 

#kiryianni 

#krasistospiti 

 

Όροι συμμετοχής: 

1. Μπορεί να συμμετέχει όποιος επιθυμεί, ηλικίας άνω των 18 ετών, αρκεί να 

αναρτήσει μία φωτογραφία ή video στο instagram (story ή δημοσίευση), να κάνει tag 

τον λογαριασμό @kiryianni και να χρησιμοποιήσει και τα δύο hashtags: #kiryianni 

και #krasistospiti. 

2. Η δράση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την 

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020.  

3. Θα αναδειχθούν 30 τυχεροί, ένας κάθε μέρα, μετά από κλήρωση. Οι νικητές θα 

ανακοινώνονται κάθε μέρα στα social media της Κυρ-Γιάννη. 

4. Ο κάθε τυχερός θα κερδίζει από μία φιάλη magnum 1,5 Lt φιάλη XMD 

Ξινόμαυρο-Μαυροδάφνη 2013 Κυρ-Γιάννη. 

5. Για την αποδοχή του δώρου θα προηγηθεί επικοινωνία του Κτηματος με τον/την 

νικητή/τρια για επιβεβαίωση των στοιχείων αποστολής. Τα έξοδα αποστολής 

επιβαρύνουν το Κτήμα Κυρ-Γιάννη.  

 



 
 

6. Με την συμμετοχή σας στη δράση «Μοιραζόμαστε στιγμές, απολαμβάνουμε 

#krasistospiti!», τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών ή των βίντεο ανήκουν 

στον διοργανωτή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά σε ενέργειες 

προβολής του Κτήματος Κυρ-Γιάννη. 

7. Φωτογραφικό υλικό με άσεμνο περιεχόμενο ή πρόσωπα παιδιών θα αφαιρείται. 

8. Η συμμετοχή σας προϋποθέτει πως έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους ανωτέρω 

όρους συμμετοχής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Κυρ-Γιάννη 

www.kiryianni.gr  

 

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

 


