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: Προς  ΤΕΙ Λάρισας
(      διά του Τμήματος Σχεδιασμού και

 Τεχνολογίας   )Ξύλου και Επίπλου

: ”Θέμα      Καλές Πρακτικές και Ενθάρρυνση της Αριστείας ”

         ( .  .  12418/14-12-Σε ανταπόκριση της πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και ΔΒΜΘ αρ πρωτ
2010),    ,       ως μέλος ΕΠ σας ενημερώνουμε για την παρακάτω   διεθνή αναγνώριση  δράσης του 

   : Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού Επίπλου

 15   2010,        Στις Απριλίου ανακοινώθηκαν τα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνισμού Συσκευασίας 
Προιόντων The Dieline Awards ( www  .  thedielineawards  .  com   )     / στον οποίο η ερευνητική σχεδιαστική 

    εργασία του καθηγητή εφαρμογών  Αθανάσιου Μπάμπαλη     βραβεύτηκε με το 1  ο Βραβείο  
Συσκευασίας    (5)    (στην πέμπτη κατηγορία του διαγωνισμού ,    κρασί οινοπνευματώδη ποτά και καπνός).

    :Η διάκριση είναι σημαντική γιατί
.    α Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής         και στους συμμετέχοντες υπήρξαν πολλές γνωστές και πολυεθνικές 

      εταιρείες με συσκευασίες των προιόντων τους και
.   β την  κριτική επιτροπή   αποτελούσαν  διεθνούς φήμη    ,   ς και αναγνώρισης επιστήμονες ειδικοί και 

       στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του 
  .σχεδιασμού συσκευασίας προιόντων

      Η συσκευασία που βραβεύτηκε ήταν αποτέλεσμα της 
    συνεργασίας του Εργαστηρίου Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

 (      επίπλου του οποίου ο Αθανάσιος Μπάμπαλης είναι 
)      . . (Υπεύθυνος και της εταιρείας Κτήμα Γεροβασιλείου Α Ε  

http  ://  ktima  .  gerovassiliou  .  gr  /   ). 

    :Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ  
http  ://  www  .  wfdt  .  teilar  .  gr  /  dbData  /  News  /  deltio  -  Babalis  -  
TheDieline  .  pdf     και στην ιστοσελίδα 
http  ://  www  .  thedieline  .  com  /  awards  -2010  winners  . 

        .Παρακαλούμε την προσοχή σας και τις δικές σας ενέργειες

 Με τιμή

  Θανάσης Μπάμπαλης MA (RCA) 
   Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας
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