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Στις 16 Δεκεμβρίου, [στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Ακαδημίας 42, Αθήνα], 8
δημιουργικοί άνθρωποι από τον χώρο του τουρισμού, της εστίασης, της ελληνικής
μόδας, του design, της μουσικής, της ομορφιάς
, θα μοιραστούν με εμάς την δική τους ιστορία, την επιτυχία, τα λάθη, τις
αποτυχίες, το όραμά τους, συμμετέχοντας στο project
Living Postcards
. Γιατί
οι ιστορίες που μοιράζονται μπορούν να μας επηρεάσουν με τον καλύτερο τρόπο
.
Ενας από αυτούς είναι ο architect/designer Δημήτρης Ζέλιος, που ό,τι κι αν δημιουργεί
μπορεί να “ταξιδεύει” σε όλον τον κόσμο, αλλά πάντα φτοντίζει το δημιουργικό του
ορμητήριο να βρίσκεται στην αγαπημένη του περιοχή την Κάτω Καλαβρούζα
Αιτωλοακαρνανίας.
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7 χρόνια πριν σε μια εποχή έντονης οικονομικής κρίσης ,

γεννήθηκε ένα project με σκοπό να συλλέξει σε μια βάση εκείνους τους ταλαντούχους ανθρώπους από τους τομείς του design, της τέχνης, του κοσμήματος, των τοπικών προιόντων, τους ξενοδόχους και τους μουσικούς.

Το

project ονομάστηκε Living Postcards {the new face o Greece}.

Ο Δημήτρης Ζέλιος γεννήθηκε στο Βανκούβερ του Καναδά και σε νεαρή ηλικία η οικογένειά του αποφάσισε να επιστρέψει στις ελληνικές ρίζες της. Από μικρή ηλικία ο Δημήτρης έδειξε το ενδιαφέρον του στον σχεδιασμό και την κατασκευή όπου και ασχολήθηκε με πάθος. Καθώς μεγάλωνε, μάθαινε για το μέταλλο και το σχεδιασμό δουλεύοντας στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευής τζακιών, Θερμοζέλ Α.Ε.

Με τη φλόγα όλο και να μεγαλώνει για το σχεδιασμό και την κατασκευή, ο Δημήτρης αποφάσισε στα 18 να κάνει αυτό που αγαπάει επάγγελμα, σπουδάζοντας αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο De Montfort στο Leicester Αγγλίας, όπου απέκτησε τίτλους Προπτυχιακού αλλά και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική. Αυτό το 5ετές πρόγραμμα του επέτρεψε όχι μόνο να μελετήσει έξω από την Ελλάδα, αλλά και να αποκτήσει νέες προοπτικές σχετικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή.

Ο Δημήτρης τελειώνοντας της σπουδές του γύρισε στην Ελλάδα και δημιούργησε το αρχιτεκτονικό γραφείο ZELIOS art + design για την παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών. Λίγα χρόνια αργότερα ανέλαβε ως Διευθύνων Σύμβουλος το εργοστάσιο κατασκευής τζακιών και είδη Barbecue, Θερμοζέλ Α.Ε . Ενώ το 2016 ξεκινάει δύο νέες επιχειρήσεις στο χώρο του design – την DIZE και την DimitrisZelios – κατασκευάζοντας έπιπλα και διακοσμητικά με βασικό υλικό το μέταλλο.

Σήμερα είναι το πρόσωπο της Dize, η οποίασχεδιάζει και παράγει μεταλλικά διακοσμητικά και χρηστικά μικροαντικείμενα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου [

www.dize.gr

]

.

Δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη είτε να επιλέξει από την standard γκάμα προϊόντων της είτε να φτιάξει τα δικά του σχέδια σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και το δικό του γούστο.
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Επίσης είναι ο επικεφαλής της

DimitrisZelios.com

, μίας ομάδας σχεδιαστών που δραστηριοποιείται στο χώρο τον επίπλων και κατασκευών ανεξαρτήτως μεγέθους από μία μεγάλη ποικιλία υλικών όπως μέταλλο, ξύλο, γυαλί, plexiglass, μάρμαρο, πέτρα αλλά και ό,τι άλλο χρειαστεί για να παραχθεί ένα προϊόν. Μοναδικές custom made κατασκευές ιδανικές για το σπίτι αλλά και τον επαγγελματικό χώρο με δυνατότητα παραγωγής από ένα έως όσα κομμάτια επιθυμείτε. [

www.dimitriszelios.gr

]

Πηγή:www.westpoint.gr
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