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Οκτώ φορείς ενωµένοι για το
ελληνικό design και τις εξαγωγές
Πώς ο σχεδιασµός µιας διαδικασίας, ενός προϊόντος η µιας υπηρεσίας µπορεί να προσδώσει δύναµη
µέσω της αξιοπιστίας και της αναγνώρισης
Αντιπρόεδρος της A.E. του ∆ιεθνούς
τητών που έχουν φοιτήσει στο Πανεπιστήµιο
χρηµατικό ποσό 2.000 €
λες µορφές και εκφάνσεις: από την
οκτώ
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Καθηγητής
από την αρχή της λειτουργίας
l ' Βραβείο
γραφιστική απεικόνιση και το στρατηγικό
φορέων
από
τον
Νικόλαος Μουσιόπουλος. Απώτερος
στον Σπύρο Κίζη για το «Natural
σχεδιασµό προϊόντων, έως τις
κόσµο των επιχειρήσεων,
του.
στόχος του συνεδρίου αποτελεί η
Twin»
της βιοµηχανίας κοινότητες δηµιουργών της Θεσσαλονίκης Ακολούθησαν θεµατικές συνεδρίες
σχετικά µε το σχεδιασµό και τη δηµιουργικότητα,
δηµιουργία ενός forum ανταλλαγής
χρηµατικό ποσό 1.000 €
και της Λειψίας στη Γερµανία,
και
του
επιτυχηµένα παραδείγµατα εµπειριών και γνώσεων ανάµεσα στις
Έπαινος
στον Νικόλαο Κοτροζίνη
τους διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς οι
πανεπιστηµίου ένωσαν τις δυνάµεις
εκπαιδευτικές-δηµιουργικές
και επιχειρηµατικές
για το «Table Writing»
οποίοι ενώνουν τον κόσµο των δηµιουργών από εφαρµογές στη βιοµηχανία
τους µε στόχο να προσφέρουν προοπτική
δυνάµεις της Ελλάδας
Έπαινος
στην Σοφία Γκαρνάρα
µε τον κόσµο των επιχειρηµατιών και τις προοπτικές σταδιοδροµίας στο
στο βιοµηχανικό design και
και φυσικά την εξειδικευµένη
χώρο του design. Παράλληλα, οι σύνεδροι
και της Γερµανίας.
για το «mood»
την εξαγωγή δυναµική της πόλης
είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν To συνέδριο ολοκληρώθηκε µε την
Έπαινος
στον Γιάννη Γιαννούτσο
που επ' ουδενί δεν έχει χρησιµοποιηθεί εκπαίδευση που παρέχουν πανεπιστήµια
χαρακτηριστικά δείγµατα της
απονοµή των βραβείων του 6™διαγωνισµού για την «ΚΥΡΤΉ πολυθρόνα»
όπως το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της
στο έπακρον. Αυτά τα θέµατα
Ελλάδος µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα
δουλειάς των φοιτητών του ΠΜΣ στο
Βιοµηχανικού Σχεδίου για έπιπλα
To συνέδριο συνδιοργανώθηκε από
ήταν στο επίκεντρο της ηµερίδας
Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων
γραφείου, το οποίο διοργανώνεται
τους: ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος,
που
προσφέρει
στο
«Σχεδιάζοντας ∆ηµιουργικές Συνέργειες»*
αλλά και να παρακολουθήσουν επίδειξηαπό την εταιρία ∆ΡΟΜΕΑΣ AE. Νικητές
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Στρατηγικό Σχεδιασµό Προϊόντων.
το οποίο διοργάνωσε και φιλοξένησε
τρισδιάστατης απεικόνισης
είναι οι ακόλουθοι:
Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος
Τµήµα
Οικονοµικών
το περασµένο Σάββατο
εκτύπωσης µοντέλων µε τον τελευταίας .V Βραβείο
της ∆ιοικούσα Επιτροπής του ∆ιεθνούς
Επιστηµών, Γενικό Προξενείο της
στη Θεσσαλονίκη το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος Καθηγητής
τεχνολογίας εξοπλισµό που διαθέτει στον Ηλία Γεωργακόπουλο για το
Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, Ελληνογερµανακό
της Ελλάδος.
το Ίδρυµα.
«SpaceWeaver»
Κώστας Θ. Γραµµένος, ο οποίος
Εµπορικό και Βιοµηχανικό
∆εκάδες δηµιουργοί, επιχειρηµατίες,
Στα αποτελέσµατα του συνεδρίου
παρουσίασε το έργο του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου,
χρηµατικό ποσό 5.000 €
Επιµελητήριο, Goethe Institut Θεσσαλονίκης,
εκπρόσωποι φορέων και φοιτητές
αναφέρθηκαν τόσο ο Γενικός Πρόξενος
στατιστικά στοιχεία για
B' Βραβείο
ΚΕΙ LA(Κέντρο Επιχειρηµατικής
συµµετείχαν σε µια µέρα δηµιουργικής
στον Φίλιππο Περδικάκη για το
τη λειτουργία του καθώς και τα αποτελέσµατατης Γερµανίας Wolfgang Hoelscher-Obenriaier,
& Πολιτιστικής Ανάπτυξης),
ανταλλαγής απόψεων και εµπειριών
όσο
και
ο
«King»
της αξιολόγησης των φοι¬
∆ΡΟΜΕΑΣ AE, Creativity For.Th.
µε κυρίαρχο θέµα το design σε ποικί¬
Ησυνεργασία
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