
 
- 1 -

Седми международен конкурс 

по промишлен дизайн, офис и домашни мебели  

 

Церемония по връчване на наградите  

11 юни 2016 година  

В събота, 11 юни 2016 г. беше проведена церемонията по връчване на наградите на 

Седмия международен конкурс по промишлен дизайн, офис мебели и мебели за дома, който 

беше проведен на територията на завода на фирма „Дромеас“, в промишлената зона на гр. 

Серес. Победителите на вечерта имаха честта да получат своите награди от г-н Христос 

Меглас, председател на Промишлената палата на Серес и от г-н Дино Петрато, сценограф и 

художник, член на Комисията по оценяване на проектите и от президента на фирма„ 

Дромеас“ г-н Атанасиос Папапанайоту. 

Участниците, които представиха своите проекти тази година се отличават в своята 

цялост за дизайнерска последователност и творческа оригиналност. Комисията по 

оценяване на конкурса, която се състои от представители на Институциите на 

архитектурните и промишлените дизайнери, университетските факултети и факултетите по 

политехника, разгледа внесените предложения и избра да награди следните проекти: 

Първа награда  

Тома Даламбура за “Folding space” 

Парична сума от 5000 евро 

Втора награда  

Андреас – Орфеас Макос, Микаела Аргириаду и Йоанис Нусис за «Ergon” 

Парична сума от 2000 евро 

Трета награда  

Илиас Георгакопулос за «Polifilon” 

Парична сума от 1000 евро 

Грамота на Франгиско Лароза за „Fram3d” 

Грамота на Апостолос Тсиволас за „Alex” и “Dada” 

Грамота на Димитриос Луизос и Йоана – Евангелия Глику за „Kyma” 

Младите дизайнери бяха призовани да „балансират“ между полезното, ергономията и 
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естетиката и да създадат такива предложения, които отговарят на изискванията на 

съвременната епоха. 

Както подчерта президентът и изпълнителен директор на фирма „Дромеас“ Атанасиос 

Папапанайоту: „Преди петнадесет години ние започнахме да провеждаме на всеки две години 

този конкурс, за да създадем един диалог главно между младежите, свързани с промишления 

дизайн с цел да ги поощрим да се занимават с това на професионално ниво. Ние вярвахме и 

вярваме, че в нашата страна съществува голямо пространство и голяма нужда за развитието 

на промишления дизайн, не само в областта на мебелите, но и във всички други продукти. 

Това е една от основните компоненти за развитието на една страна“. 

Отдел „Лансиране и комуникация“ 

 

 
Президент и изпълнителен директор на фирма„Дромеас“ г-н 
 Атанасиос Папапанайоту 
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Г-жа Мария Вогиатзаки, професор в Солунския Университет „Аристотел“-  
факултет за инженери, архитекти и представител на Комисията за оценяване  
на конкурса.  
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Динос Петратос, член на Комисията за оценяване, Илиас Георгакопулос  
– трета награда, Андреас Макос – втора награда, Атанасиос Папапанайоту, 
Президент на ДРОМЕАС, Томас Даламбурас – първа награда, Христос Меглас, 
председател на Промишлената камара на Серес. 
  

 

  


