AKTO + AXDW
O AKTO εξασφάλισε αποκλειστικά προνόµια για τους σπουδαστές
του Fashion Design, στην επίσηµη ∆ιεθνή ∆ιοργάνωση Μόδας
στην Ελλάδα “Athens Χclusive Designers Week”.
Η AXDW πραγµατοποιείται δύο φορές το χρόνο στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις
κολεξιόν σηµαντικών σχεδιαστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι
σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα των πιο αναγνωρισµένων Εβδοµάδων
Μόδας του εξωτερικού όπως του Παρισιού, του Λονδίνου, του Μιλάνου και της
Νέας Υόρκης.
Η AXDW είναι µια µεγάλη γιορτή για τη µόδα - ένα φεστιβάλ αφιερωµένο στη Μόδα,
τον Πολιτισµό, την Επιχειρηµατικότητα, την Ψυχαγωγία και την Τέχνη που
συγκεντρώνει περισσότερους από 20,000 επισκέπτες.
Στόχος της διοργάνωσης είναι να δώσει στην Ελληνική Μόδα και κατ’ επέκταση
στους Έλληνες Σχεδιαστές την αίγλη που τους αξίζει, προσφέροντάς τους τις
ευκαιρίες και τα εφόδια για να προβάλλουν τις δηµιουργίες τους εντός και εκτός
συνόρων.

Στο πλαίσιο του “Προγράµµατος Επιβράβευσης Σπουδαστών 2016 | 17”, o AKTO
έχει εξασφαλίσει την προβολή της δουλειάς των σπουδαστών Fashion Design
Αθήνας και Θεσσαλονίκης στην “Athens Χclusive Designers Week”, ως εξής:
Παρουσίαση οµαδικού catwalk µε δηµιουργίες τους | Οκτώβριος 2016
Στο catwalk µπορούν να λάβουν µέρος όλοι οι σπουδαστές/στριες των
προγραµµάτων Fashion Design (Kολέγιο, ΙΕΚ, Open Learning), οι οποίοι θα έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους στο Β΄ έτος σπουδών (ακαδηµαϊκό έτος
2015-2016).
Παρουσίαση της προσωπικής collection δύο αριστούχων αποφοίτων στο
“New Designers Awards” | Άνοιξη 2017
Στο διαγωνιστικό αυτό catwalk, θα λάβουν µέρος οι δύο σπουδαστές/στριες, που θα
συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθµολογία κατά τη φοίτησή τους στο τρίτο έτος
σπουδών του προγράµµατος BA (Hons) Degree in Fashion Design (ακαδηµαϊκό
έτος 2015-2016).

Παροχές συµµετοχής:
Παρουσίαση οµαδικού catwalk µε δηµιουργίες τους | Οκτώβριος 2016
Χώρο catwalk.
10 µοντέλα για catwalk (επιλογής της ∆ιοργανώτριας).
Make-up Artists & Hairdressers (επιλογής της ∆ιοργανώτριας).
Εκπαιδευµένο προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία της παραγωγής του show του
κάθε σχεδιαστή και των παρασκηνίων (π.χ. dressers κ.λπ).
Βοήθεια από επαγγελµατίες (στυλίστας/ενδυµατολόγος κ.λπ.) για τα fittings, τα οποία
θα γίνουν περίπου µια εβδοµάδα πριν την έναρξη της “AXDW”. Θα οριστεί συγκεκριµένη
ηµέρα και ώρα (η οποία θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως) για το fitting διάρκειας µέχρι 2
(δύο) ώρες.
Φωτισµό, ο οποίος θα έχει διαµορφωθεί πριν από την εκδήλωση.
Τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη.
Ασφάλεια χώρου, της επιλογής της ∆ιοργανώτριας (η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ευθύνη
για την ασφάλεια των ρούχων µε το πέρας της επίδειξης).
Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
Προσκλήσεις σε ΜΜΕ και σε εµπόρους.
Έως 500 (µονές) προσκλήσεις για καλεσµένους του σχεδιαστή.
Προβολή στον ειδικό κατάλογο της AXDW που διατίθεται δωρεάν.
∆ελτία Τύπου στα ΜΜΕ για την ∆ιοργάνωση.

Παρουσίαση της προσωπικής collection δύο αριστούχων αποφοίτων στο
“New Designers Awards” | Άνοιξη 2017
Αίθουσα µε εγκατάσταση πασαρέλας, για την πραγµατοποίηση επίδειξης µόδας µαζί µε
άλλους 2 σχεδιαστές.
4 µοντέλα (επιλογής της ∆ιοργανώτριας).
Make-up Artists & Hairdressers, της επιλογής της ∆ιοργανώτριας.
Εκπαιδευµένο προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία της παραγωγής του show του
κάθε σχεδιαστή και των παρασκηνίων ( π.χ. dressers κ.λπ.).
Βοήθεια από επαγγελµατίες (στυλίστας/ενδυµατολόγος, κ.λπ.) για τα fittings τα οποία
θα γίνουν περίπου µια εβδοµάδα πριν την έναρξη του “AXDW”. Θα οριστεί
συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα για το fitting του διάρκειας µέχρι 2 (δύο) ώρες.
Φωτισµός, ο οποίος θα έχει διαµορφωθεί πριν από την εκδήλωση.
Τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη.
Ασφάλεια χώρου, της επιλογής της ∆ιοργανώτριας (η ∆ιοργανώτρια δε φέρει ευθύνη
για την ασφάλεια των ρούχων µε το πέρας της επίδειξης).
Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
Προσκλήσεις σε ΜΜΕ και σε εµπόρους.
Έως 200 (µονές) προσκλήσεις για καλεσµένους του σχεδιαστή (αναλογούν σε 70
καθίσµατα στην αίθουσα).
Αναφορά σχεδιαστή σε ∆ελτία Τύπου στα ΜΜΕ.

