
 
ДРОМЕАС АД 
ОБЯВЯВА КОНКУРС   
ПО ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН НА ОФИС И ДОМАШНИ МЕБЕЛИ   
 
Нашият свят се променя с бързи темпове. Много по-бързо, отколкото можем да усвоим, 
разберем, управляваме. Промените, които преживяваме, засягат начина  по който 
мислим, начина по който се забавляваме, начина  по който живеем, начина  по който 
работим. Променят се и изискванията на местата, където протича ежедневието ни, но и 
предметите  които го заобикалят. Бързият напредък в дигиталната технология доведе 
до значителни промени в организацията на живота, съжителството, работата и отдиха, 
пряко засегна пространствата и предметите които използваме в тях. Част от работата 
се извършва далеч от типичните до днес места, както и отдиха и развлеченията се 
осъществяват на много и "нестандартни" места. В рамките на тази непрекъснато 
променяща се среда изискванията на пространствата, които използваме както и 
обектите, се променят радикално. Нуждаем се от нови предмети, за да удовлетворим  
тези нови нужди. Също така, съвременната необходимост, е наложителна  не само за 
задоволяване на нуждите на нашето ежедневие, но и за бъдещето и живота на 
следващите поколения, свързано с опазването на околната среда.  Както суровините, 
така и начинът на производство на съвременни мебели трябва да имат в предвид този 
параметър много сериозно и отговорно.  
 
Съобразявайки се с всичко написано по-горе изискваме от модерното обзавеждане да 
бъде по-гъвкаво, лесно адаптивно или конвертируемо, мултифункционално, по-
екологично, по-ергономично, по-икономично, но в същото време отличаващо,  лично, в 
състояние да изразява уникалността на потребителите, както и да излъчва висока 
естетика. 
 
Мебелна компания "ДРОМЕАС АД", в усилията си да следи и да отговаря на нуждите 
на съвременния потребител, с желание  да допринесе за утвърждаването на 
промишления дизайн, на продукти за промишлено  производство следователно и за 
развитието на страната, както и да провокира интереса:    
 
ОБЯВЯВА 
8 мият Международен Конкурс    
По Промишлен Дизайн на мебели за офиса и дома  
 
Награсите на най-добрите проекти, са  следните суми: 
 
Α΄ НАГРАДА  €   4.000 
Б΄ НАГРАДА  €   1.000 
В΄ НАГРАДА  €       500 
 
 
 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
 
1. УЧАСТИЕ 
Участието е свободно за всички. По изключение, НЕ са допустими за участие на тези, 
които са или са били членове на администрацията на "ДРОМЕАС", ръководители или 
служители, редовни или заместник-членове на оценителната комисия, както и роднини 
до втора степен на горепосочените лица.   
 
 
 
 
2. СРОК 
Заявките на участниците трябва да бъдат депозирани до 31/01/2019, в централата на 
"ДРОМЕАС":  
i)  ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, ΒΙ.ΠΕ Σερρών, Τ.Κ 62121 Σέρρες, τηλ. 23210-99220 "DROMEAS 
AVEEA" VI. PE. SERRON, GREECE62121  t. +30 23210-99220 
ii) Шоу рума на "ДРОМЕАС" бул. "България"110 партер София 1618. тел. 024899720 
iii)  Kifissias Avenue 324Α,  Halandri, Ayhens  GREECE 15233, t. +30 210-6835250  
iiii) Karamanli Avenue   112, Thessaloniki,  GREECE 54248, t. +302310-311601.  



Документите за участие могат да бъдат изпращани и с препоръчана поща в 
седалището на дружеството. 
Участието няма да бъде валидно, ако бъдат изпратени  в компанията след 
горнопосочения срок. 
 
3. ДИЗАЙНЕРСКИ  ЕЛЕМЕНТИ 
Всяко заинтересовано лице има възможност да представи чертежа си за един или 
повече от следните елементи, както и за мебели, които обслужват повече от една от 
следните приложения:  

· Мениджърски Бюра   
· Оперативни Бюра   
· Бюра за компютър   
· Работни станции 
· Фиксирани архиви 
· Подвижни архиви   
· Мениджърски Столове 
· Оперативни Столове   
· Посетителски Столове   
· Чакални 
· Семинарни Столове 
· Амфитеатрални Столове 
· Стационарни Преградни Стени - панели 
· Мобилни Преградни Стени-панели 
· Маси за принтери, скенери 
· Мека мебел 
· Трапезарии 
· Столове 
· Масички 
· Фотьойли 
· Композиции 
· Мебели за TV 
· Помощни мебели 
· Гардероби 
· Децка мебел 

 
 
4. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 
Задължително се изисква от  участниците да представят:   
 

1. Чертежи: План с 2 или 3 изгледа, 1 или 2 перспективни, 2 или 3 подробности за 
конструкцията. Аксонометрична, показваща начина и етапите на изграждане и 
сглобяване на отделните елементи, които съставляват предлаганата мебел.   
Мащаб на чертежите: 1:20, мащаб на детайлите 1: 5, аксонометричен мащаб   
1:50.   
Предложенията трябва да бъдат залепени на презентационни плоскости 
(дебелина 5 мм) с размери 35cm x 50cm. На табелата, която трябва да е 
анонимна, да бъде написано само името на проекта и кратко техническо 
описание.   
 

2. Електронно досие с произведенията на конкурса и презентационните табла във 
формат .tif или .eps 300dpi. 

3. Техническото описание  до 300 думи (печатни и електронни), които дават 
наименованието на произведението (а не името на дизайнера). 

4. Автобиография (включително и задължително пълен адрес, телефон и 
електрона поща на участника), до 200 думи (печатни и електронни). 

5. Подписано изявление на участника,  за безусловно приемане на условията на 
конкурса (не е необходима заверка  от публичен орган).   

 
Език , на подаваните горепосочени  документи, е гръцки. 
 
Документите за участие след подаване не се връщат. 
 
5. КОМИСИЯ  
Оценителната комисия е петчленна група от представители на индустриалния дизайн, 
архитектурата и ергономията. 



6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ 
· Тяхната използваемост в модерните времена 
· Ергономия 
· Съвременна и висока естетика 
· Адаптивност на работното пространство 
· Възможността за тяхното промишлено производство със суровини и средства 

на съвременната технология 
· Оригиналност и иновация 
· Екологичният характер на продукта 

 
7. ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНЯВАНЕ 
След крайния срок за участие всеки член на Комисията ще направи оценка на всички 
подадени предложения. Трите най-добри проекта ще бъдат представени на заседание 
на комисията за оценка на дата, която ще бъде обявена на участниците. Следва 
церемония по награждаване и издаване на албум с наградите и участниците. 
 
 
8. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
"ДРОМЕАС АД" събира личните данни, които  му предоставят участниците по време на 
горепосочената процедура на конкурса. Тези данни се използват за целите на конкурса. 
"ДРОМЕАС АД" има право да публикува публично конкурса и конкурсните проекти, 
както и да публикува наградите, наградените и имената им, снимки  или други елементи 
от автобиографията на победителите. Освен това, "ДРОМЕАС АД" може да пази архив 
за настоящият и предишните конкурсни процедури, като включва част от горните лични 
данни.  
 
"ДРОМЕАС АД" не носи никаква отговорност, ако участниците представят дизайни 
нарушаващи  правата за интелектуална собственост на трети лица.   
 
"ДРОМЕАС АД" има право да променя условията на този конкурс без предизвестие. За 
всяко изменение ще бъдат информирани всички, които вече са изразили интерес.    
 
Участието в този конкурс включва безусловно приемане на всички условия от 
кандидатите. 
 
Начало на конкурса :02/07/2018 
Край на конкурса  : 31/01/2019 
 
От Борда на Директорите на "ДРОМЕАС АД". 
 


