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Αργος 28.09.2020

Με μεγάλη χαρά μάθαμε ότι το έργο μας “ΝΕΟΝ Bakery & Coffee” βραβεύτηκε με το βραβείο “Ειδικής Αναφοράς” από 
τα Γερμανικά Βραβεία Σχεδιασμού στην κατηγορία “Εμπορική Αρχιτεκτονική”. 

Η Αρχιτεκτονική είναι μια τέχνη που βασίζεται στην εφαρμογή της μελέτης στο τρισδιάστατο χώρο για να είναι 
επιτυχημένη. Εμπεριέχει μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος αλλά και 
μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του ανθρώπου στο πλανήτη. Πάντα αυτές οι παράμετροι ήταν συνυφασμένες 
με το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Ως αρχιτέκτονες κάποιες φορές αστοχούμε ή επιτυγχάνουμε το όραμα μας να 
εφαρμοστεί, πάντα όμως προσπαθούμε για το καλύτερο. 

Το έργο που βραβεύτηκε στα Γερμανικά Βραβεία Σχεδιασμού είναι το αποτέλεσμα μιας σημαντικής προσπάθειας 
πολλών ανθρώπων ξεκινώντας από τους ιδιοκτήτες μέχρι και τον τελευταίο εργάτη που έκανε τους καθαρισμούς λίγο 
πριν την έναρξη λειτουργίας. Θα ήθελα να αναφέρω ένα προς έναν αυτούς τους ανθρώπους αλλά δεν θα ήταν αρκετή 
μια σελίδα για να το κάνω, οπότε τους ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια και για τη προσπάθεια να υλοποιήσουμε ένα 
άρτιο αισθητικά και λειτουργικά έργο 
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https://www.s2pia.com/gr-neon-coffee-bakery-dalamanara-1

Φωτογράφος: Πυγμαλίων Καρατζάς 


