Βιογραφικό σημείωμα
Ο Στέφανος Δωματιώτης είναι παγκόσμιος πρωταθλητής για το
Πρωτάθλημα Brewers Cup 2014.
Είναι πιστοποιημένος κριτής για το World Coffee Events (20152017), καθώς επίσης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής από τη SCAE
2014-2017 (AST).
Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καφέ, και έχει
συμμετάσχει 12 φορές σε Barista Championship.
Εχει βραβευτεί για την συμμετοχή του και έχει αναγνωριστεί ως μέλος
του Best Coffee Nation στα Πρωταθλήματα 2001, 2012, 2014.
Είναι ο μόνος barista που έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε
παγκόσμιο Barista Championship έξι φορές, τις δύο από τις οποίες
ως φιναλίστ, για τις χρονιές 2010 και το 2012. Επίσης είχε
συμμετάσχει δύο φορές για περίοδο 2004-2007 στο Πρωτάθλημα
Latte Art και μια φορά Coffee in Good Spirits, 2007.
Το 2011 υπήρξε φιναλίστ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Brewers Cup.
Είναι επαγγελματίας με πολύχρονη πείρα, από το 2008 έως σήμερα
εργάζεται ως Barista Trainer για την εταιρεία Taf Coffee. Είναι
συνεργάτης και μέλος της εταιρείας Ninety Plus Coffee, ως Maker
από το 2014. και συνιδιοκτήτης του καταστήματος Coffee Profilers
καφέ στο Βερολίνο, το οποίο δημιουργήθηκε το 2015.
Τέλος, είναι Master Trainer στο MasterJAS Barista CAMP στην Κίνα.

CV
STEFANOS DOMATIOTIS won the World Brewers Cup in 2014.
He is Certified World Coffee Event Judge (2015-2017), and also
certified SCAE Authorized Trainer 2014-2017 (AST).
He represents Greece in world coffee championship, and he has
participated 12 times in Barista Championships.
He is authorized member of the team for The Best Nation at Coffee
Championships 2001, 2012, 2014.
Stefanos is the only barista that has represented Greece in Barista
Championships for six times, two of which as a finalist in World
Barista Championships 2010 and 2012.
Also he participated one time in Greek Latter Art Championship and
he has been among the finalists twice, for 2004 and 2007. He has
also participated once at Coffee in Good Spirits, 2007. In 2011 he
was a finalist at the World Brewers Cup Championship.

A hardworker professional, with a great deal of experience in coffee.
He has been working as Barista Trainer for Taf Coffee since 2008
and he is also working for Ninety Plus team as Maker, from 2014.
He is co-Founder & owner at Coffee profilers coffee shop in Berlin,
Germany who was established in 2015. Finally he is a Master Trainer
in MasterJAS Barista CAMP in China.

