
 

Церемония по награждаване                               18 Май 2013 

                                                                   

Днес 18.05.2013 в централната аудитория на Международния университет в 

гр.Солун се състоя церемонията по връчване на наградите на шестия пореден 

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 Секретаря на 

благоустройството г-н Стратос Симопулос, Регионалният директор на 

Централна Македония г-н Апостолос Тзитзикостас, консула на Германия в 

Солун г-н Волфганг Hoelscher-Obermaier, Президентът на Международния 

университет на Гърция г-н Костас Сценарист и  Президента на дружеството 

ДРОМЕАС г-н Атанасиос Папапанагйоту. 

 

  

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. 

 

Предложенията, 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 и парична награда 5.000 евро, Илиас Георгакопулос за 

преградната стена  «SpaceWeaver» 

2ра награда и парична награда 2.000 евро, Филипос Пердикакис за «Ring» 

3та награда и парична награда 1.000 евро, Спирос Кизис за   «Νatural Twin» 

 

1ва похвала Николаос Котрозинис за 1ος Έπαινος «Table Writing» 

2ра похвала София Гканара за «mood» 

3та похвала Йоани Гианутсо за "Люлеещ фотьойл» 

  



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, и има за цел да подчертае значението на индустриалния дизайн 

в преработващата промишленост. 

 
Обръщение на Президента 

Атанасиос Папапанагйоту 

 

 

 
1ва Награда 

Илиас Георгакопулос 

 

 

 

 


