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22-26 Σεπτεµβρίου στο Ε.Δ.Ω.
Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση design «Δέκα Εικόνες για την Ιθάκη» έρχεται το
Σεπτέµβριο στην Αθήνα, 22-26 Σεπτεµβρίου στο Ε.Δ.Ω. στον Κεραµεικό.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Τετάρτη 22/09 στις 8.00 µ.µ.
Στην πρώτη έκθεση «Ταµπέλες» παρουσιάζονται οι 10 βραβευµένες αφίσες του
διαγωνισµού, καθώς και 132 ακόµη. Οι αφίσες αυτές προέρχονται τόσο από την
Ελλάδα όσο και από 37 άλλες χώρες.
Στη δεύτερη οµαδική έκθεση, µε τίτλο «Κοίτα, µην κρίνεις» 10 καταξιωµένοι
designers από την Ελλάδα (Δηµήτρης Αρβανίτης, Busybuilding, Κώστας
Καλογήρου, π6) και το εξωτερικό, σχολιάζουν µέσα από µια αφίσα τη δική
τους πραγµατικότητα και το πώς αυτή επηρεάζεται από τις διακρίσεις και την
κατηγοριοποίηση.
Τέλος, την ηµέρα των εγκαινίων θα γίνει και η απονοµή του βραβείου «The
Absolut People’s Choice Award», που χορηγεί η βότκα Absolut ως υποστηρικτής
της διοργάνωσης, στην αφίσα που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κατά
τη διάρκεια της ανοιχτής on-line ψηφοφορίας. Την επιµέλεια των εκθέσεων έχει
ο Διονύσης Λιβάνης και την διοργάνωση η the design shop.

IN BRIEF
H Media Strom εγκαινιάζει την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου το νέο της εργοστάσιο στο
Μαρκόπουλο Μεσογείων. Η ειδική εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 12 το µεσηµέρι.

IN BRIEF
Το www.letsgo.gr παρουσιάζει το online
ταξίµετρο. Πρόκειται για µία υπηρεσία
η οποία υπολογίζει το κόστος µιας
διαδροµής µε ταξί. Μέσα από ένα πολύ
απλό και φιλικό περιβάλλον, ο χρήστης
επιλέγει τις διευθύνσεις αφετηρίας
και προορισµού, το σύστηµα προτείνει
τη βέλτιστη διαδροµή που πρέπει να
ακολουθήσει και υπολογίζει το κόστος
της διαδροµής αυτής µε ταξί. Η υπηρεσία
αφορά για την ώρα µόνο στο Νοµό
Αττικής, ωστόσο πολύ σύντοµα θα
συµπεριληφθούν κι άλλες πόλεις.
Η TNT αποφάσισε να στηρίξει τον
οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Έτσι, συµµετέχει πλέον στο Εθνικό
Συντονιστικό Πρόγραµµα έγκαιρης και
έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε
περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής
ανηλίκων (AMBER Alert Hellas).
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