
                                                                                                          
 
 

 
ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО 

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН ОФИС & ДОМАШНИ МЕБЕЛИ 
 

Церемония по награждаване                     Атина, 11 Февруари 2009 

                                                                   

Днес в Голямата зграда на музиката в Атина се състоя церемонията по 

връчване на наградите на четвъртия международен конкурс по индустриялен 

дизайн за офис и домашни мебели, проведен по инициатива на компания 

ДРОМЕАС, под егидата на Министерството на развитието.  

Победителите на вечерта имаха честта да получат своите награди от 

Министъра на Министерство Македония и Тракия г-н Ставрос Калафатис и 

заместник Министъра на  развитието г-н Георгиос Влахос.  

 

Визията на компания ДРОМЕАС, когато за първи път организира конкурсът, 

беше да предаде нейната страст за създаване на мебели, които улесняват 

ежедневието ни и подчертае значението на индустриалния дизайн, не само 

като естетическа намеса, но и за разрастването на промишленото 

производство и по този начин на икономическото развитие на страната. 

Фактът, че Министерството на регионалното развитие  „прегърна” тази 

институция, но и постояния разтеж на броя на участниците показва, че 

инициативата на компания ДРОМЕАС намери плодородна почва. 

 

Творбите, представени през тази година, се откроиха в тяхната цялост, 

последователност на проектиране и творческа оригиналност. Оценителната 

Комисия, състояща се от представители на Агенции архитекти и декоратори, 

дизайнери, лектори и политехнически професори в поредица заседания, 

разгледа подадените предложения, и одобри за награди, както следва: 

1ва Награда: Тимвио Милтиади, за прибиращте се столове за аудитории 

“Terrasedia” (парична награда 10.000 евро) 

2ра Награда: Пападато Стефано, за системата “Slices” (парична награда 

4.000 евро) 

3та Награда: Масала Стельо, за стола за чакални “PEGASUS” (парична 

награда 2.000 евро) 

Похвали: 

1ва Похвала: Хрисофидели Старто за фотьойла – диван “WAVE” 

2ра Похвала: Йоаниду Елени за стола „Настон” 

3та Похвала: Група LIME STUDIO за контейнера «oak + white» 

 

  



                                                                                                          
 
 

Отличия: 

• Контаруди Гйорго за стола «choor» 

• Гканара София и Лазариду Марияна за стола «1up_6down» 

• Георгала Артемис, Николайди Илиа и Петропоуло Матиьо за системата 

“workstation” 

• Критикаки Василио, Мелетио Йоани и Патсиоу Лина за помощна компютърна 

мебел  

• Кукузи Константина за системата “U CREATE” 

• Нталиани Панагйоти и Алибаба Кансу за „маса – закачалка”  

Младите дизайнери бяха приканени да "балансират" между 

практичноста, ергономията и естетиката създавайки предложения, които да 

отговарят на съвремените изисквания. В обръщението си президента на 

компания ДРОМЕАС г-н Атанасиос Папапанагйоту, подчерта, че стремежът на 

конкурса е да се установи постоянен диалог с всички млади дизайнери, да 

насърчава усилията им, за да могат всички заедно да наблегнат, на смисъла 

на индустриалния дизайн при производството на продукти за широкия пазар. 

Концепцията на конкурса се вписва в цялостната визия на компания 

ДРОМЕАС да произвежда, отлични, качествени продукти на конкурентни 

цени. 

Принципи които намират ежедневно структурно приложение, в 

методите на работа и развитието на Дружеството, което  в момента е номер 1 

в Гърция по производствен капацитет на офис мебели.  

Със съвременна фабрика за интегрирано производство, международни 

сътрудничества. Компания ДРОМЕАС се развива с визията на модерен и 

функционален дизайн, тази визия има за цел да популизира и на широкия 

пазар. 

 

 
Президента на компания 
ДРОМЕАС г-н Атанасиос 
Папапанагйоту заедно с 
Министъра на м-во Македония и 
Тракия г-н Ставрос Калафатис, 
Заместник Министъра на  
развитието г-н Георгиос Влахос, 
народни представители и гости. 

Министъра на Министерството 
Македония и Тракия г-н Ставрос 
Калафатис 

 

Президента на компания 
ДРОМЕАС г-н Атанасиос 
Папапанагйоту заедно с 
Заместник Министъра на  
развитието г-н Георгиос 
Влахос. 

 

 

 
Министъра на Македония и 
Тракия г-н Ставрос 
Калафатис, връчва 1та 
награда. 

Заместник Министъра на  
развитието г-н Георгиос 
Влахос връчва 2та награда. 

 

Президента на компания 
ДРОМЕАС г-н Атанасиос 
Папапанагйоту връчва 3та 
награда. 

 


