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Ε Π Ι Σ Η Μ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το 100% Hotel Show ανακοινώνει την έναρξη δηλώσεων συµµετοχής για τον 6ο Διαγωνισµό
Ξενοδοχειακού Σχεδιασµού «100% Hotel Design Awards» και το πρόγραµµα εξωστρέφειας
του ελληνικού ξενοδοχειακού Design στη διεθνή τουριστική αγορά.
Ο διαγωνισµός «100% Hotel Design Awards», που διοργανώνεται από το 100% Hotel
Show, αποτελεί πλέον το δυναµικότερο θεσµό για το ελληνικό ξενοδοχειακό Design, και έχει ως
στόχο να:
·
·

Αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ο καλός σχεδιασµός στη
δηµιουργία αλλά και την ανακαίνιση ξενοδοχείων, µέσα από την αξιολόγηση και την
προβολή πρόσφατου υλοποιηµένου έργου.
Να παρουσιάσει τις νέες τάσεις στον ξενοδοχειακό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και να
επιβραβεύσει τις πρακτικές που δηµιουργούν ανταγωνιστικά ξενοδοχεία και συµβάλλουν
στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού.

Στο πλαίσιο του διαγωνισµού, οι Αρχιτέκτονες και Σχεδιαστές έχουν την ευκαιρία να προβάλουν
το έργο τους στους πιο δυναµικούς επαγγελµατίες από τον τοµέα του τουρισµού: Hoteliers,
Travel Agents, Tour Operators, Media, Construction Companies, Financial Consultants,
Marketing Managers και άλλες ειδικότητες του χώρου.

Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ

Π Λ Α Ν Ο

Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Σ

Ν Ι Κ Η Τ Ω Ν

Έπειτα από πέντε επιτυχηµένες διοργανώσεις, και µε σηµαντικά ξενοδοχεία και αρχιτέκτονες να έχουν βραβευτεί, τα 100% Hotel Design Awards, συµβάλλουν δυναµικά
στην εξωστρέφεια του ελληνικού ξενοδοχειακού design, παρουσιάζοντας ένα πρόγραµµα προώθησης των νικητών σε διεθνές επίπεδο.
Με µια σειρά συντονισµένων ενεργειών, οι νικητές θα αποκτούν προβολή σε διεθνείς αγορές µέσα από εκθέσεις αλλά και διαδικτυακές καµπάνιες, αναδεικνύοντας
τόσο τα ξενοδοχεία που βραβεύτηκαν όσο και τους συντελεστές, όπως αρχιτέκτονες
και εταιρείες.
Η οµάδα του 100% Hotel Show πιστεύει ακράδαντα ότι τόσο τα ελληνικά ξενοδοχεία όσο και οι ελληνικές εταιρείες, συγκαταλέγονται στους κορυφαίους επαγγελµατίες του χώρου, και προωθεί στο πλαίσιο αυτό την ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο µέσα από ένα δυναµικό πλάνο επικοινωνίας που θα ανακοινωθεί
σύντοµα.
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Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ
Ο διαγωνισµός 100% Hotel Design Awards βραβεύει κάθε χρόνο επιλεγµένα ξενοδοχεία
στις εξής κατηγορίες:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Καλύτερο Resort
Καλύτερο City Style Ξενοδοχείο
Καλύτερη Βίλα
Καλύτερο Luxury Apartment
Καλύτερο Lobby / Foyer / Reception
Καλύτερος Περιβάλλων Χώρος
Καλύτερο All Day Restaurant
Καλύτερο Κέντρο Ευεξίας
Καλύτερο Δωµάτιο & Μπάνιο

Επιπλέον, απονέµονται τρία Ειδικά Βραβεία:
·
·
·

Ειδικό βραβείο Boutique Hotel
Ειδικό βραβείο για µη υλοποιηµένο έργο
Βραβείο Κοινού

***
Στη συγκεκριµένη κατηγορία µπορούν να είναι υποψήφια αποκλειστικά και µόνο ξενοδοχεία
που είναι πιστοποιηµένα µε το σήµα Boutique Hotel του ΞΕΕ ή έχουν υποβάλει αίτηση
πιστοποίησης η οποία βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης.

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

Στον 6ο Διαγωνισµό 100% Hotel Design Awards 2019, µπορούν να συµµετέχουν:
·

·

Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικά Γραφεία από Ελλάδα και Κύπρο για έργα που έχουν φτιάξει
σε όλο τον κόσµο, τα οποία υλοποιήθηκαν (ή, πραγµατοποιήθηκε η µελέτη για τα µη
υλοποιηµένα) την τελευταία πενταετία, και δεν έχουν συµµετάσχει ξανά στον
Διαγωνισµό.
Έργα από Ελλάδα και Κύπρο τα οποία έχουν δηµιουργηθεί (ή, πραγµατοποιήθηκε η
µελέτη για τα µη υλοποιηµένα) από Αρχιτέκτονες / Αρχιτεκτονικά Γραφεία από όλο τον
κόσµο.

Σηµαντική διευκρίνιση:
Στο διαγωνισµό µπορεί να καταθέσει φάκελο συµµετοχής οποιοσδήποτε έχει σχέση µε το
έργο (Αρχιτέκτονες, Designers, Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Operators, Επενδυτές-Developers).
Σε κάθε περίπτωση, προτείνεται ο υπεύθυνος Αρχιτέκτονας ή Designer του έργου να
επιµεληθεί της συµµετοχής.
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Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α
Ο 6ος διαγωνισµός 100% Hotel Design Awards 2019, περιλαµβάνει τα εξής στάδια
(από άποψη χρόνου και ενεργειών):
1. Κατά το πρώτο στάδιο, θα πρέπει οι ενδιαφερόµενοι (Αρχιτέκτονες, Designers, Ιδιοκτήτες
Ξενοδοχείων, Operators, Επενδυτές-Developers) να αποστείλουν στην οργανωτική
επιτροπή του διαγωνισµού φακέλους υποψηφιότητας. Δεν υπάρχει περιορισµός ως προς τον
αριθµό των υποψηφιοτήτων από κάθε συµµετέχοντα. Το πρώτο στάδιο οδηγεί σε επιλογή
βραχείας λίστας.
2. Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει κλειστή συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής σε χρόνο
εύλογο πριν τη διεξαγωγή της έκθεσης 100% Hotel Show και επιλογή των βραβείων
ανάµεσα στα short listed επιλεγµένα έργα. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν και θα
απονεµηθούν σε µια υψηλού επιπέδου τελετή, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 Νοεµβρίου
2019, την ηµέρα του VIP Opening του 100% Hotel Show 2019.
3. Τα έργα τα οποία θα επιλεγούν στη βραχεία λίστα θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της
Έκθεσης 100% Hotel Show, η οποία θα διεξαχθεί το διάστηµα 15-18 Νοεµβρίου 2019,
στο MEC Παιανίας, ενώ στο χώρο της έκθεσης θα υπάρξει και ψηφοφορία για να αναδειχθεί
το έργο που θα κερδίσει το βραβείο κοινού. Η ανακοίνωση για το έργο που κέρδισε το
βραβείο κοινού θα γίνει µετά την Έκθεση.

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ
·
·
·
·
·
·
·

Δήλωση για υποβολή συµµετοχής: 10 Μαΐου 2019
Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής του υλικού: 14 Ιουνίου 2019
Αξιολόγηση συµµετοχών: 31 Ιουλίου 2019
Ανακοίνωση short listed υποψηφιοτήτων: 4 Σεπτεµβρίου 2019
Ψηφοφορία Κοινού: 15- 18 Νοεµβρίου 2019
Έκθεση short listed συµµετοχών: 15- 18 Νοεµβρίου κατά τη διάρκεια της Έκθεσης
100% Hotel Show 2019
Τελετή Βράβευσης: 15 Νοεµβρίου 2019

Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ

·

Για δήλωση συµµετοχής σε έως 2 κατηγορίες βραβείων: € 310,00 ανά φάκελο
(€ 250,00+ ΦΠΑ 24%).

·

Για δήλωση συµµετοχής σε 3 έως 4 κατηγορίες βραβείων: € 372,00 ανά φάκελο
(€ 300,00+ ΦΠΑ 24%).

·

Για δήλωση συµµετοχής σε 5 έως 6 κατηγορίες βραβείων: € 434,00 ανά φάκελο
(€ 350,00+ ΦΠΑ 24%)
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Υ Λ Ι Κ Ο

Γ Ι Α

Τ Η

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η

Ο φάκελος κάθε έργου πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Έως 10 χαρακτηριστικές φωτογραφίες του έργου. Αυτές θα πρέπει να δείχνουν οπωσδήποτε:
1α.
1β.
1γ.
1δ.
1ε.
1στ.
1ζ.
1η.

Τη γενική εικόνα
Ένα χαρακτηριστικό δωµάτιο
Ένα χαρακτηριστικό µπάνιο
Το lobby / foyer / reception
Εστιατόριο / µπαρ (εφόσον υπάρχει)
Spa (εφόσον υπάρχει)
Τις επεµβάσεις τοπίου (εφόσον υπάρχουν)
Τρεις επιπλέον φωτογραφίες της επιλογής των συµµετεχόντων, ή χαρακτηριστικά σχέδια

2. Σύντοµη περιγραφή του project σε µορφή word, σε Ελληνικά αλλά και Αγγλικά
(max. 100 λέξεις στην κάθε γλώσσα).
3. Τις κατηγορίες στις οποίες υποβάλετε ως υποψήφιο το έργο.
4. Τεχνική περιγραφή µίας σελίδας - σε µορφή word και pdf, στην οποία να περιγράφονται σε
500 λέξεις τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου, ο χρόνος µελέτης και αποπεράτωσης, το κόστος
υλοποίησης, ο κατασκευαστής του έργου, οι προµηθευτές ξενοδοχειακού εξοπλισµού (έπιπλα,
φωτιστικά κ.ά.).
5. Συµπληρωµένα τα ακόλουθα στοιχεία:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Project Name:
Contact Person:
Επωνυµία Συµµετέχοντος:
Όνοµα φωτογράφου:
Site:
E-mail:
Phone:

GR
GR
GR

EN
EN
EN

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο

Υ Λ Ι Κ Ο (απαραίτητο για την έγκυρη συµµετοχή)

1. Αποδεικτικό πληρωµής για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
2. Φορολογικά στοιχεία συµµετέχοντος
Ο φάκελος κατατίθεται ψηφιακά στο:
e-mail / dropbox link / wetransfer.com [info@hotelshow.gr], έως και τις 20/05/2019, µε
Θέµα 100% HOTEL DESIGN AWARDS | HOTEL NAME | ARCHITECT NAME.
Κόστος συµµετοχής ανά φάκελο ανάλογα µε τον αριθµό των κατηγοριών, βάσει πίνακα
ανωτέρω πληρωτέα στη DEMAND ΜEΠΕ
(Αρ. Λογαριασµού: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ187/00311-279
IBAN: GR13 0110 1870 0000 1870 0311 279 SWIFT-BIC ETHNGRAA)

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ
·
·

Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν

Κάθε γραφείο ή συµµετέχων, µπορεί να µπει στο διαγωνισµό µε απεριόριστο αριθµό έργων, αρκεί
αυτά να πληρούν τα κριτήρια.
Δύναται το κάθε έργο να συµµετάσχει σε περισσότερες των µία κατηγοριών.
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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Η κριτική επιτροπή για τα 100% Hotel Design Awards 2019 θα καθορισθεί σύντοµα. Θα αποτελείται από προσωπικότητες των χώρων της Αρχιτεκτονικής, του Design και του Τουρισµού, καθώς και
από εκπροσώπους Θεσµικών Φορέων και Media των χώρων αυτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα µέλη της επιτροπής αλλάζουν κάθε χρόνο. Δε µπορεί να είναι µέλος επιτροπής κάποιος που έχει
διατελέσει µέλος της τα τελευταία 2 χρόνια. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από την DEMAND
ΜΕΠΕ, διοργανώτρια εταιρεία του 100% Hotel Show, σε συνεργασία µε τη συµβουλευτική επιτροπή της έκθεσης.
Τα ονόµατα της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν µε τη λήξη της υποβολής των συµµετοχών.

Τ Α

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται όχι µόνο στον καλό και δηµιουργικό σχεδιασµό, αλλά και
στην εµπορική επιτυχία. Ανεξάρτητα του πόσο εντυπωσιακό είναι ένα έργο από άποψης αισθητικής
ή σχεδιασµού, η κριτική επιτροπή θα εξετάσει και το πόσο το κάθε βραβευµένο έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών. Η κριτική επιτροπή θα ψάχνει για συµµετοχές οι οποίες να επιδιώκουν
αυστηρό και καλά δοµηµένο σχεδιασµό, επιδεικνύοντας λογική χρήση του προϋπολογισµού του
έργου ώστε να συµβάλει στην «εµπειρία» του επισκέπτη και να συµµετέχει στη δηµιουργία «θεατρικού σκηνικού». Το υλικό που θα κατατεθεί θα πρέπει να δείχνει εύστοχα γιατί το έργο αυτό αξίζει να
επιλεγεί για βράβευση και πώς ο σχεδιασµός βοηθάει το έργο για να φτάσει σε επίπεδο βράβευσης.
ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ
·
·
·
·
·
·
·

Σύγκριση µεταξύ αρχικής ενηµέρωσης και τελικής λύσης.
Αποδεικτικά στοιχεία µιας καινοτόµου προσέγγισης µε έξυπνη χρήση του χώρου και των
υλικών.
Ευαισθησία σε επιχειρησιακά ζητήµατα, καθώς και σε απαιτήσεις σχετικά µε την πολιτιστική
κληρονοµιά και τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, την αειφορία και το περιβάλλον.
Εξατοµίκευση και καινοτοµία του σχεδιασµού και πώς αυτά ενισχύουν την εµπειρία των
επισκεπτών.
Επιτυχηµένη επίλυση θεµάτων προϋπολογισµού, κατασκευής και χρονοδιαγραµµάτων.
Θέµατα άνεσης, πρακτικότητας, αντοχής και ευκολίας στη χρήση.
Αδιάσειστα στοιχεία και αριθµούς.
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Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

