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Η μεγάλη ανταπόκριση, αλλά και η ανάγκη για επιπρόσθετες
διευκρινίσεις, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του διαγωνισμού
"Out of the Box...In a Box", οδηγεί στην απόφαση για Παράταση
της ημερομηνίας Υποβολής Συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός Σχεδιασμού "Out of the Box....In a Box", από την πρώτη στιγμή προσέλκυσε το έντονο
ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού επαγγελματιών από τους χώρους του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, του Interior
Design, του Product Design, της Τέχνης και γενικά της Δημιουργίας- και ο λόγος προφανώς σχετίζεται και με
τα "ιδιαίτερα" και "αντισυμβατικά" χαρακτηριστικά του. Αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά όμως, δημιουργούν και
την ανάγκη για περισσότερο χρόνο προετοιμασίας των υποψηφίων, προκειμένου να σχεδιάσουν τις προτάσεις
με τις οποίες θα συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό.
Λόγω του έντονου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό "Out of the Box....In a Box", και

κατόπιν των σχετικών αιτημάτων που έχουμε λάβει, ανακοινώνουμε την παράταση για την
υποβολή συμμετοχής, μέχρι τις 5 Αυγούστου 2022.

Λίγα λόγια για το Διαγωνισμό
Ο Διαγωνισμός αποσκοπεί στη συγκέντρωση Αρχιτεκτονικών Προτάσεων με κύριο χαρακτηριστικό
το “Out of the Box” (απρόσμενο, αντισυμβατικό, υπερβατικό, καινοτόμο), που μπορούν να
συμβάλουν στη διαμόρφωση Ξενοδοχείων με Μοναδικά Χαρακτηριστικά.
Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν, πρέπει να διατυπωθούν σε 2 συγκεκριμένες διαστάσεις
χώρου (“In a Box”, ή “In a Double Box”), και αφορούν Σχεδιασμό είτε Ξενοδοχειακού Χώρου, είτε
Ειδικής Κατασκευής για Ξενοδοχειακή Χρήση.
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν άτομα ή εταιρείες από τους χώρους του Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού, του Interior Design, του Product Design, της Τέχνης και γενικά της Δημιουργίας (σχέδιομελέτη-εφαρμογή). Δεν υπάρχει κόστος για τη Συμμετοχή.
Όλες οι συμμετοχές που θα προκριθούν στη Βραχεία Λίστα (Φιναλίστ), θα εκτεθούν σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο εντός της Έκθεσης 100% Hotel Show 2022. Στις δυο προτάσεις (μια από
κάθε Κατηγορία) που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Κριτικής Επιτροπής και Κοινού,
σε ποσόστωση 60%-40%), θα παρασχεθεί χώρος εντός της Έκθεσης 100% Hotel Show 2022, ώστε
να υλοποιηθούν.

Χρονοδιάγραμμα
Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση υποβολής συμμετοχής: 5 Αυγούστου 2022
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του υλικού: 19 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση short listed υποψηφιοτήτων: 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ανακοίνωση Βραβευθέντων Συμμετοχών: 12 Οκτωβρίου 2022
Έκθεση short listed συμμετοχών: 18-21 Νοεμβρίου 2022 κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 100% Hotel
Show 2022
Τελετή Βράβευσης: 18 Νοεμβρίου 2022 (παράλληλα με την Τελετή Απονομής των 100% Hotel Design
Awards 2022).

Για πληρέστερη και προσωποποιημένη ενημέρωση:
Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας email στο info@hotelshow.gr με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και την
πινακίδα σας.
Πατήστε εδώ αν επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας κάποιος εξειδικευμένος συνεργάτης του 100%
Hotel Show.
Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 9408714-7.
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