AKTO + AXDW
Συµµετοχή στην Athens Xclusive Designers Week
Ένα αποκλειστικό προνόµιο, που προσφέρει ο ΑΚΤΟ
στους σπουδαστές Fashion Design
O ΑΚΤΟ καλύπτει τα έξοδα συµµετοχής των σπουδαστών Fashion Design στην
“Athens Χclusive Designers Week (AXDW)” εξασφαλίζοντας έτσι την προβολή
της δουλειάς τους, στην επίσηµη ∆ιεθνή ∆ιοργάνωση Μόδας στην Ελλάδα.
Οι δευτεροετείς όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων (Κολέγιο, ΙΕΚ, Open Learning)
καθώς και, οι σπουδαστές του Μονοετούς Προγράµµατος Κατάρτισης που έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους, έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις
δηµιουργίες τους σε οµαδικό catwalk, στο πλαίσιο της διοργάνωσης τον Οκτώβριο.
Αντίστοιχα, στους τελειόφοιτους του προγράµµατος BA (Hons) Degree in Fashion
Design AKTO/Middlesex University δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις
προσωπικές τους collections στο πλαίσιο της AXDW, που διοργανώνεται τον Μάρτιο.
Η συµµετοχή στην AXDW περιλαµβάνει τις εξής παροχές:
Χώρο catwalk.
10 µοντέλα για catwalk.
Make-up Artists & Hairdressers.
Εκπαιδευµένο προσωπικό για την καλύτερη λειτουργία της παραγωγής
του show του κάθε σχεδιαστή και των παρασκηνίων.
Fitting (µία εβδοµάδα πριν το show).
Βοήθεια από επαγγελµατίες (στυλίστας/ενδυµατολόγος κλπ.) για τα fittings.
Φωτισµό, ο οποίος θα έχει διαµορφωθεί πριν από την εκδήλωση.
Τεχνική και τεχνολογική υποστήριξη.
Ασφάλεια χώρου, της επιλογής της ∆ιοργανώτριας.
Προβολή σε εθνικά και διεθνή ΜΜΕ.
Προσκλήσεις σε ΜΜΕ και σε εµπόρους.
500 προσκλήσεις για καλεσµένους των σχεδιαστών.
Προβολή στον ειδικό κατάλογο της AXDW που διατίθεται δωρεάν.
∆ελτία Τύπου στα ΜΜΕ για την ∆ιοργάνωση.

Λίγα λόγια για την AΧDW
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 - 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.

