
About: 

 

Production and trade of herbal blends, packaged in capsules compatible with Nespresso machines. 

The 12GODS capsule includes herbal blends and not individual ones, which are supplied in a large 

percentage by Greek producers and solves problems such as: 

 

- Complicated & time consuming way of preparation 

- Quality & longevity guarantee 

- Burden the planet with non-recyclable conventional capsules 

- Incomplete research on the beneficial properties of herbs in their evaluation and combination 

- Inability to export Greek herbs due to lack of certified & standardized products 

 

It contributes to the recognizability of the product and the company, gives a way out to the problem 

of small farmers and the small and scattered lot, the unavailable production, the low price, the 

absence of controls from the cultivation to the final product. 

 

Solution & Product 

 

-Reduction of the preparation time of decoctions in just 12s 

-Fully biodegradable capsule in just 24 weeks, which does not require sorting before recycling 

-Sealing in a nitrogen environment, preventing the infestation by microorganisms while keeping the 

beneficial & quality characteristics of herbs unchanged 

-Paper filter filter that prevents the escape of residues in the cup and filters the final product 

 

We ensure unique collaborations with the academic community and producer groups of our country: 

 

-With the Science Park of Patras and the Aroma Innovation Hub we proceed to the first step of 

researching the characteristics of herbs and determining Health Claims 

-With the Agricultural University and the Panhellenic Association of Young Farmers (PENA), we 

explore methods of effective cultivation of herbs 

-With business groups, banks, cooperatives and local authorities, through contract farming, ensuring 

the quality of products and the income of growers 

 

Innovation & Scalability 

 

The capsule, the processing and packaging process and the 4 blends - Greek beverage recipes, are 

the result of protected research and development of 12GODS. More specifically: 

 

• Custom designed capsule packing machine compatible with Nespresso machines 

• Compostable biocapsule with zero ecological footprint 

• Paper filter filter that guarantees the quality result, maintaining ecological character 

• Herbs are airtight packaged in a nitrogen environment, without the need for preservatives 

• Packaging materials follow the strictest standards for food and beverages and are 100% recyclable 

or biodegradable. 

 

With all these innovations, 12GODS enables the modern consumer to prepare in a minimum time, 

with speed and safety, an enjoyable herbal drink. 

 

Scalability: 

Ability to increase production at a feasible cost (custom designed machine) 

Utilization of a favorable external environment (global consumption trends in favor of a healthy 

lifestyle) 



Wide network of potential customers of retail companies, hotels, companies with a large number of 

employees 

Ability to develop new codes, experience in research and development of new products 

 

Chances 

"Gap" in the world market in the availability of herbs in capsules 

Trend that exists at National, European and Global level for a shift to a healthy diet and 

consumption of herbs  

 

Traction & achievements 

 

-03/2018 Establishment of the company 

-07/2018 Athens startup awards (1st group of 10/ 170 teams) 

-10/2018 Incubator of EVEA 

-11/2018 1st Athens Innovation Festival 

-03/2019 Digital Greece: AgriFood edition at Detrop-Oenos within the TIF 

-04/2019 International Exhibition of Fresh Fruits & Vegetables FRESKON 

-07/2019 Semifinals Trophy-Food Challenge 

-10/2019 RISE Awards Competition / IELKA (1st group of 10) & presentation of our business idea 

to important executives of the S / M & FMCG sector 

-09/2019 84th TIF 

-09/2019 4th World Conference on Agri-Food Entrepreneurship (GAS-Defining the Future Farmer 

4.0) 

-11/2019 PHILOXENIA - contact with 5 & 6 star hotel groups in Greece & Abroad 

-12/2019 I.C.B.R. (Independent Craft Brewery Roundtable) at the invitation of Zyth.Mak.Thrak. 

(Tuvunu SA) for the presentation of our products 

-02/2020 Agrotica through Industry Disruptors – Game Changers, New Agriculture for the New 

Generation 

-07/2020 European Agri-Food Final (EIT FOOD) 

-08/2020 Trophy-Food Challenge Final 

-10/2020 participation in NBG SEEDS, qualification to the final phase (in progress). 

-12/2020 inclusion in the National Register of Young Enterprises ELEVATE GREECE 

-12/2020 participation in the MIT Enterprise Greece competition, qualification to the semifinals (in 

progress). 

 

Team 

 

Filippos Zempilas CEO: Floriculturist, Management, RnD, Agri-food product design, Business 

Development, Strategic design  

Nikolas Antoniadis CFO: Financial management, Accounting  

Dimitri Iossifidis RnD Director: Chemist, R&D, New product design, technology advisor, 

chemistry/chemical analysis, circular economy advisor  

John Kouroudis Creative director: Graphic designer, creative advisor  

Vassilis Grigoropoulos Sales & Project Manager 

Evangelos Karaiakofoglou Production and Management Engineer: Chemical engineer, process & 

engineering design, production management  

George Ganotis Legal Advisor: Lawyer, legal advisor, communication, negotiations  

Daniel Karathanasis Web Developer: Marketing, Digital marketing, web design, ecommerce  

Lianthi Bakae Customer Service 

 

--------------------------------------------------------- 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

About: 

Παραγωγή και εμπόριο χαρμανιών βοτάνων, συσκευασμένων σε κάψουλες συμβατές με μηχανές 

Nespresso. Η κάψουλα της 12GODS περιλαμβάνει χαρμάνια βοτάνων και όχι μεμονωμένα, που 

προμηθεύεται σε μεγάλο ποσοστό από Έλληνες παραγωγούς και λύνει προβλήματα όπως:  

 

- Περίπλοκος & χρονοβόρος τρόπος παρασκευής  

- Εγγύηση ποιότητας & διάρκειας ζωής  

- Επιβάρυνση του πλανήτη με μη ανακυκλώσιμες συμβατικές κάψουλες  

- Ελλιπής έρευνα στις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων στην αξιολόγησή τους και στον 

συνδυασμό τους  

- Αδυναμία εξαγωγής Ελληνικών βοτάνων λόγω έλλειψης πιστοποιημένων & τυποποιημένων 

προϊόντων  

 

Συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος και της εταιρείας, δίνει διέξοδο στο πρόβλημα 

των μικροκαλλιεργητών και του μικρού και διάσπαρτου κλήρου, της αδιάθετης παραγωγής, της 

χαμηλής τιμής, την απουσία ελέγχων από την καλλιέργεια έως το τελικό προϊόν.  

 

Solution & Product 

 

-Μείωση του χρόνου παρασκευής αφεψημάτων μόλις σε 12s  

-Πλήρως βιοδιασπώμενη κάψουλα σε μόλις 24 εβδομάδες, που δεν απαιτεί διαλογή πριν 

ανακυκλωθεί  

-Σφράγιση σε περιβάλλον αζώτου, εμποδίζοντας την προσβολή από μικροοργανισμούς κρατώντας 

αναλλοίωτα τα ωφέλιμα & ποιοτικά χαρακτηριστικά των βοτάνων  

-Χάρτινο διηθητικό φίλτρο που εμποδίζει τη διαφυγή υπολειμμάτων στο φλυτζάνι και φιλτράρει το 

τελικό προϊόν  

 

Διασφαλίζουμε μοναδικές συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ομάδες παραγωγών 

της χώρας μας:  

 

-Με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τον Κόμβο Καινοτομίας Aroma Innovation Hub 

προχωρούμε στο πρώτο βήμα της έρευνας των χαρακτηριστικών των βοτάνων και καθορισμού 

Ισχυρισμών Υγείας  

-Με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), 

διερευνούμε μεθόδους αποτελεσματικής καλλιέργειας των βοτάνων  

-Με επιχειρηματικούς ομίλους, τράπεζες, συνεταιρισμούς και ΟΤΑ, μέσω της συμβολαιακής 

γεωργίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων και το εισόδημα των καλλιεργητών 

 

Innovation & Scalability 

 

Η κάψουλα, η διαδικασία επεξεργασίας και συσκευασίας αλλά και τα 4 χαρμάνια - ελληνικές 

συνταγές ροφημάτων, είναι αποτέλεσμα προστατευόμενης έρευνας και ανάπτυξης της 12GODS. 

Πιο συγκεκριμένα:  

 

• Custom designed μηχανή συσκευασίας κάψουλας συμβατής με μηχανές Nespresso 

• Κομποστοποιήσιμη βιοκάψουλα με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα 

• Χάρτινο διηθητικό φίλτρο που εγγυάται το ποιοτικό αποτέλεσμα, διατηρώντας οικολογικό 

χαρακτήρα  

• Τα βότανα συσκευάζονται αεροστεγώς σε περιβάλλον αζώτου, χωρίς να απαιτούνται συντηρητικά  

• Τα υλικά συσκευασίας ακολουθούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για τρόφιμα και ποτά και 

είναι 100% ανακυκλώσιμα ή βιοδιασπώμενα.  



 

Με όλες αυτές τις καινοτομίες, η 12GODS παρέχει τη δυνατότητα στον σύγχρονο καταναλωτή να 

παρασκευάζει σε ελάχιστο χρόνο, με ταχύτητα και ασφάλεια, ένα απολαυστικό ρόφημα βοτάνων. 

 

Scalability: 

Δυνατότητα αύξησης παραγωγής με εφικτό κόστος (custom designed μηχανή)  

Αξιοποίηση ευνοϊκού εξωγενούς περιβάλλοντος (παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις υπέρ υγιεινού 

τρόπου ζωής)  

Ευρύ δίκτυο δυνητικής πελατείας επιχειρήσεων λιανεμπορίου, ξενοδοχείων, εταιριών με πλήθος 

εργαζομένων  

Δυνατότητα ανάπτυξης νέων κωδικών, εμπειρία σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

«Κενό» στην παγκόσμια αγορά στη διάθεση βοτάνων σε κάψουλες  

Τάση που υπάρχει σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο για στροφή σε υγιεινό τρόπο 

διατροφής και κατανάλωσης βοτάνων  

 

Traction & achievements 

 

-03/2018 Σύσταση εταιρείας  

-07/2018 Athens startup awards (1η 10άδα/170 ομάδες)  

-10/2018 Θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ  

-11/2018 1ο Athens Innovation Festival  

-03/2019 Digital Greece: AgriFood edition στις Detrop-Oenos στα πλαίσια της ΔΕΘ  

-04/2019 Διεθνής Έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών FRESKON  

-07/2019 Ημιτελικοί Trophy-Τροφή Challenge  

-10/2019 Διαγωνισμός RISE Awards/ΙΕΛΚΑ (1η 10άδα) & παρουσίαση της επιχειρηματικής μας 

ιδέας σε σημαντικά στελέχη του κλάδου S/M & FMCG  

-09/2019 84η ΔΕΘ  

-09/2019 4ο Παγκ. Συνέδριο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας (GAS-Defining the Future 

Farmer 4.0)  

-11/2019 PHILOXENIA - επαφή με Ξενοδοχειακούς ομίλους 5 & 6 αστέρων Ελλάδας & 

Εξωτερικού 

-12/2019 συνέδριο I.C.B.R. (Independent Craft Brewery Roundtable) με πρόσκληση της 

Ζυθ.Μακ.Θράκ. (Tuvunu ΑΕ) για παρουσίαση των προϊόντων μας  

-02/2020 Agrotica μέσω των Industry Disruptors–Game Changers, Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά  

-07/2020 Ευρωπαϊκός τελικός αγροδιατροφής (ΕΙΤ FOOD)  

-08/2020 Trophy-Τροφή Challenge Τελικός 

-10/2020 συμμετοχή στο διαγωνισμό της Εθνικής τράπεζας NBG SEEDS, πρόκριση στην τελική 

φάση (σε εξέλιξη). 

-12/2020 ένταξη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ELEVATE GREECE 

-12/2020 συμμετοχή στον διαγωνισμό MIT Enterprise Greece, πρόκριση στους ημιτελικούς (σε 

εξέλιξη). 

 

Team 

 

Filippos Zempilas CEO: Floriculturist, Management, RnD, Agri-food product design, Business 

Development, Strategic design  

Nikolas Antoniadis CFO: Financial management, Accounting  

Dimitri Iossifidis RnD Director: Chemist, R&D, New product design, technology advisor, 

chemistry/chemical analysis, circular economy advisor  

John Kouroudis Creative director: Graphic designer, creative advisor  



Vassilis Grigoropoulos Sales & Project Manager 

Evangelos Karaiakofoglou Production and Management Engineer: Chemical engineer, process & 

engineering design, production management  

George Ganotis Legal Advisor: Lawyer, legal advisor, communication, negotiations  

Daniel Karathanasis Web Developer: Marketing, Digital marketing, web design, ecommerce  

Lianthi Bakae Customer Service 

 

 

 


