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Τελετή Απονομής Βραβείων  
 

 
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2006 

 

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού 

Βιομηχανικού Σχεδίου Επίπλων Γραφείου & Σπιτιού που διεξήχθη με την πρωτοβουλία της 

Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Οι νικητές της βραδυάς είχαν την τιμή να παραλάβουν τα βραβεία τους από τον Γενικό 

Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο. 

 

Το όραμα της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ, όταν πρώτη φορά διοργάνωσε το Διαγωνισμό πριν έξι 

χρόνια, ήταν να μεταδώσει το πάθος της για τη δημιουργία επίπλων που κάνουν τη ζωή μας 

καλύτερη και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων, όχι 

μόνο ως αισθητική παρέμβαση, αλλά και ως μοχλό ανάπτυξης της βιομηχανικής 

παραγωγής και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Το γεγονός ότι το 

Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αγκαλιάσει το θεσμό αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων, δείχνουν ότι η πρωτοβουλία της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ βρήκε εύφορο 

έδαφος. 

 

Οι νέοι σχεδιαστές κλήθηκαν να “ισορροπήσουν” μεταξύ χρηστικότητας, εργονομίας και 

αισθητικής και να δημιουργήσουν προτάσεις που απαντούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

εποχής. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ, η φιλοσοφία του Διαγωνισμού 

είναι να εδραιώσει ένα διαρκές διάλογο με όλους τους νέους δημιουργούς, να ενθαρύνει 

την προσπάθειά τους, ώστε να αναδειχθεί και να υπογραμμιστεί από όλες τις πλευρές η 

μεγάλη σημασία του βιομηχανικού σχεδιασμού προϊόντων στην ευρύτερη αγορά. 

 

Η φιλοσοφία του Διαγωνισμού εντάσσεται στο γενικότερο όραμα της Εταιρείας ΔΡΟΜΕΑΣ 

για την άριστη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές. Αρχές που 

βρίσκουν καθημερινή εφαρμογή στη δομή, τον τρόπο εργασίας και την ανάπτυξη της 



Εταιρείας, που σήμερα είναι η Νο 1 σε Δυνατότητες Παραγωγής Εταιρεία Επίπλων 

Γραφείου στην Ελλάδα. Με υπερσύγχρονο εργοστάσιο καθετοποιημένης παραγωγής, 

διεθνείς συνεργασίες και συνεχείς διακρίσεις και πρωτοβουλίες, η Εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ 

αναπτύσσεται με το όραμα του σύγχρονα λειτουργικού design και αυτό το όραμα φιλοδοξεί 

να αναπτύξει και στην ελληνική αγορά. 

 

Χρηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης:  

Εφημεριδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ραδιόφωνο ΣΚΑΙ 100.3 FM 
 

 

 
Οι νικητές παραλαμβάνουν τα βραβεία τους από τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας  

του Υπουργείου Ανάπτυξης, κύριο Σπύρο Παπαδόπουλο 

 
Η  νικήτρια του 1ου βραβείου κα Αγγελική Δημάκη στην έκθεση – δεξίωση που  

ακολούθησε. 


