
                                                                                                          
 

 

 
 

ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ПО ИНДУСТРИАЛЕН 
ДИЗАЙН ОФИС & ДОМАШНИ МЕБЕЛИ 
 

Церемония по награждаване                       Атина, 18 Май 2011 

                                                                   

Днес в Атина се състоя церемонията по връчване на наградите на петия 

международен конкурс по индустриялен дизайн за офис и домашни мебели, 

проведен по инициатива на компания ДРОМЕАС, под егидата на 

Министерството на развитието.  

Победителите имаха честта да получат своите награди от Генералният 

секретар по промишлеността г-н Александрос Фурлас, похвалите на 

победителите връчи архитекта и представител на гръцкият институт по 

Архитектура г-н Александърос Томбазис. 

  

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. 

 

Внесените 124 предложения, през тази година, се отличиха с тяхната цялост, 

проектна последователност и творческа оригиналност. В оценителната  

комисия участваха: 

1) Вергопулос Ставрос – Архитект, представител на Политехническия 

Факултет в Аристотеловия Университет в гр.Солун, катедра по архитектура. 

2) Запатинас Андреас – Индустриален дизайнер  

3) Калафатис  Атанасиос – Декоратор, Представител на сдружението на 

Декораторите 

4)Логотетидис Ставрос – Строителен инжинер, представител на техническата  

камара на Гърция, филиал в гр.Серес.   

5) Лурудас Евагелос – Архитект, представител на Асоциацията на 

дипломираните архитекти.  

6) Мармарас Николаос Асистент Професор по Ергономия, представител на 

Националния технически университет в Атина, Катедра Механика. 

7) Томбазис Александрос и Костандопулос Илиас – Архитекти, представители  

Гръцкият институт по архитектура.   

 



                                                                                                          
 

Оценителната комисия, в поредица заседания, разгледа подадените 

предложения, и гласува следните награди: 

1ва награда- на Ланара Катерина, за посетителския стол LOXI 

(парична награда 10.000 евро) 

2ра награда - на Антонис Антониу за преградната стена „FEELIO” 

(парична награда 4.000 евро) 

3та награда - на  LIME STUDIO за офиса „TENK” 

(парична награда 2.000 евро) 

 

Комисията, като взе предвид нивото и броя на участията единодушно реши да 

присъди и следните шест отличия: 

Отличие- на Тсивола Апостолосза офиса GRIID 

Отличие- на Иатриди Дамияно за системата MITER-IT 

Отличие- на Кукис Христос за посетителски фотьойл Blob2armchair 

Отличие-  на Дидаскалу Александрос за преградната стена MULTIPULSE 

Отличие-  на Котти Йоани за стола-чанта -WI.FI.HotChair 

Отличие-  на Папади Анастасия, Мудатсу Теодора-Мария, Боти Марио за 

библиотеката BO st.ta.ch 

  



                                                                                                          
 

Младите дизайнери бяха приканени да "балансират" между практичноста, 

ергономията и естетиката създавайки предложения, които да отговарят на 

съвремените изисквания. 

 
Бул.Кифисияс 324α, кв. Халандри, Изложение на  участващите в конкурса 

 

 

 
Президентът на компания ДРОМЕАС Атанасиос Папапанагйоту, сред 

изложението  с генералния секретар на Индустрията г-н Александрос Фурлас, 

заместник- Изпълнителения директор на Банка Пиреос Христодулос 

Андониядис, председателя на арабско-Гръцката камара г-н Христос Фоляс и 

адвоката г-н Николапс Сияркос.  



                                                                                                          
 

 

 
Наградените участници. 

 

 

 

 

DROMEAS CENTER 


