
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

1η Έκθεση Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Αναδρομική Έκθεση Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. 

Διάρκεια: 29/6 έως 13/7 

Χώρος: THE BOX, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα 

Στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν φοιτητές που σχεδιάζουν τα προϊόντα του μέλλοντος, 
αναδεικνύοντας τη σημασία ενός τομέα που, ενώ στη χώρα μας παραμένει σχετικά άγνωστος, 
προσφέρει προοπτικές ανάπτυξης και μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργούμε ένα περιβάλλον, 
συντονισμένο με τις εξελισσόμενες ανάγκες μας.   

Για πρώτη φορά από την ίδρυση του, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση των Εργαστηρίων Σχεδίασης 
Βιομηχανικών Προϊόντων, με στόχο να προβάλει την δουλειά που γίνεται στην Ερμούπολη της Σύρου 
όπου εδρεύει. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίλεκτες εργασίες, φοιτητριών και φοιτητών του τρίτου και 
του τέταρτου έτους, καθώς και διπλωματικές εργασίες με γνωστικό αντικείμενο την σχεδίαση 
βιομηχανικών προϊόντων. Παράλληλα θα εκτεθούν κι εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν σε συνεργασία 
με ελληνικές εταιρείες και ΜΚΟ, επιδεικνύοντας τη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου και αγοράς.  

Οι σχεδιαστικές προτάσεις καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών μαζικής παραγωγής, από 
λεμονοστύφτες και μικρά οικιακά αντικείμενα, έπιπλα, προϊόντα που φιλοξενούν ψηφιακή τεχνολογία, 
μέχρι και οχήματα.  Σε όλες τις περιπτώσεις, η μεθοδολογία σχεδίασης τοποθετεί τον χρήστη στο 
επίκεντρο, και δίνει έμφαση στην καινοτομία και την τεχνική αρτιότητα, ώστε τα προϊόντα αυτά να 
μπορούν να σταθούν σε μία ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στον χώρο εκδηλώσεις από φοιτητικές ομάδες με 
θέμα τόσο την σύγχρονη πρακτική όσο και την διδασκαλία του design.  

Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά τους νέους που σχεδιάζουν το αύριο. 

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 29/6/2013 στις 8.00μμ  στο THE BOX, Δορυλαίου 12, Πλατεία 
Μαβίλη, Αθήνα, 115 21, info@thebox-athens.org, Τ. 210 6463788  

H έκθεση  θα διαρκέσει έως τις 13/7/2013. 

Η Είσοδος είναι ελεύθερη 
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