
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Interior Styling για Κατοικίες & Επαγγελματικούς Χώρους 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.  Interior Styling & Ψυχολογία Χώρου, ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Χρωματολογία Χώρου & Tάσεις 2019/2021,  

Περιγραφή: Ένας Γάλλος θεωρητικός είχε χαρακτηρίσει τον Interior Stylist ως ‘μηχανικό της ατμόσφαιρας’. Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων 
όσων ασχολούνται με τη διαμόρφωση χώρων και την επιλογή στοιχείων του χώρου (από υλικά, χρώματα μέχρι έπιπλα και αξεσουάρ) στο να δώσουν μια ιδιαίτερη 
στυλιστική ταυτότητα, στο χώρο που σχεδιάζουν ή συνθέτουν. Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του μαθητή πάνω στις σύγχρονες τάσεις και τα στυλ 
διακόσμησης, αλλά και η κατεύθυνσή του σε μια σωστή ‘mix & match’ επιλογή στοιχείων ενός επαγγελματικού χώρου ή μιας κατοικίας.  Επιθυμία μας είναι ο κάθε 
μαθητής να ανακαλύψει, μέσα από τις επιλογές του, τη δική του στυλιστική ταυτότητα, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία στη σκέψη, την προσωπική 
έκφραση αλλά και την ανάγκη για ‘διαφορετικότητα’. Επίσης να ανακαλύψει τον κόσμο των χρωματικών τάσεων, μέσα από γνώσεις που θα του δώσουμε που θα τον 
βοηθήσουν να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά στην αγορά. Για το 2019/20 κάποιες τάσεις μιλούν για παλέττες ώριμων χρωμάτων που μας συνδέουν στυλιστικά με 
συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και με τα χρώματα του κλασικού, ενώ για το 2020/21 οι τάσεις επαναφοράς των έντονων χρωμάτων του 80 και των μεταμοντέρνων 
μοτίβων τρέχουν παράλληλα με τις τάσεις χρωμάτων ηρεμίας, υγιεινής ζωής και lifestyle. 

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 κύριες ενότητες προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 2  διευρύνοντας τις 
γνώσεις του στη χρωματολογία και το styling. 

Α. Στην ενότητα Interior Styling & Ψυχολογία Χώρου μελετάμε τα διαφορετικά στυλ διακόσμησης (πχ κλασικό, μοντέρνο, ρουστίκ, art deco, retro… κλπ.) και το πώς αυτά 
αναβιώνουν τη σημερινή εποχή, αναλύοντας τους τρόπους που συναντούν την ψυχολογία του σημερινού πελάτη και τη μορφολογία του χώρου. Γίνονται ασκήσεις 
σύνθεσης σε μορφή moodboard και στο τέλος της ενότητας αυτής, ο κάθε μαθητής παρουσιάζει μια δική του πρόταση συνδυασμού στυλ σε πραγματικές διαστάσεις, 
ανακαλύπτοντας τους κανόνες σύνθεσης και στυλιστικών ισορροπιών. 

Β. Στην ενότητα Χρωματολογία Χώρου και Τάσεις 2019/20/21, αναλύονται οι κανόνες συνδυασμών και εφαρμογής χρωμάτων στο χώρο, χρησιμοποιώντας το διεθνές 
σύστημα NCS. Επίσης γίνεται αναλυτική επεξήγηση των διαφορετικών τάσεων (σύμφωνα με προγνώσεις γνωστών οίκων στο τομέα του interior styling). Στο τέλος της 
ενότητας αυτής, ο κάθε μαθητής παρουσιάζει μια δική του πρόταση συνδυασμού χρωμάτων σε πραγματικές διαστάσεις, ανακαλύπτοντας κωδικούς χρωμάτων, όπως και 
το πως αυτά συνδυάζονται με έπιπλα, υφές, υλικά και υφάσματα.  

Έναρξη: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019, Ώρα: 6.15 - 9.00μμ, Διάρκεια: 26/2/19-11/6/19 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 26/2/19-9/4/19, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 16/4/19-11/6/19,  Σύνολο μαθημάτων: 
14, Σύνολο ωρών: 38, Κόστος: (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β): 240 Eυρώ. Μεμονωμένα η κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ (19 ώρες) Κόστος: 140 Eυρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για 
φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 

 
 
 
 



 
ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ Interior Styling για Κατοικίες & Επαγγελματικούς Χώρους – Χρωματολογία- Τάσεις 2019/21 

Περιγραφή: Ένας Γάλλος θεωρητικός είχε χαρακτηρίσει τον Interior Stylist ως ‘μηχανικό της ατμόσφαιρας’. Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων 
όσων ασχολούνται με τη διαμόρφωση χώρων και την επιλογή στοιχείων του χώρου (από υλικά, χρώματα μέχρι έπιπλα και αξεσουάρ) στο να δώσουν μια ιδιαίτερη 
στυλιστική ταυτότητα, στο χώρο που σχεδιάζουν ή συνθέτουν. Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση του μαθητή πάνω στις σύγχρονες τάσεις και τα στυλ 
διακόσμησης, αλλά και η κατεύθυνσή του σε μια σωστή ‘mix & match’ επιλογή στοιχείων ενός επαγγελματικού χώρου ή μιας κατοικίας. Επίσης να ανακαλύψει τον κόσμο 
των χρωματικών τάσεων, μέσα από γνώσεις που θα του δώσουμε που θα τον βοηθήσουν να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά στην αγορά. Για το 2019/20 κάποιες τάσεις 
μιλούν για παλέττες ώριμων χρωμάτων που μας συνδέουν στυλιστικά με συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους και με τα χρώματα του κλασικού, ενώ για το 2020/21 οι 
τάσεις επαναφοράς των έντονων χρωμάτων του 80 και των μεταμοντέρνων μοτίβων τρέχουν παράλληλα με τις τάσεις χρωμάτων ηρεμίας, υγιεινής ζωής και lifestyle. 

Το ταχύρυθμο αυτό σεμινάριο εξελίσσεται σε 3 ημέρες. Την πρώτη ημέρα μελετάμε τα διαφορετικά στυλ διακόσμησης (πχ κλασικό, μοντέρνο, ρουστίκ, art deco, retro… 
κλπ.) και το πώς αυτά αναβιώνουν τη σημερινή εποχή, αναλύοντας τους τρόπους που συναντούν την ψυχολογία του σημερινού πελάτη και τη μορφολογία του χώρου. 
Γίνονται ασκήσεις σύνθεσης σε μορφή moodboard, ανακαλύπτοντας τους κανόνες σύνθεσης και στυλιστικών ισορροπιών. 

Τη δεύτερη ημέρα ασχολούμαστε με τη Χρωματολογία Χώρου και Τάσεις 2019/20/21. Αναλύονται οι κανόνες συνδυασμών και εφαρμογής χρωμάτων στο χώρο, 
χρησιμοποιώντας το διεθνές σύστημα NCS. Επίσης γίνεται αναλυτική επεξήγηση των διαφορετικών τάσεων (σύμφωνα με προγνώσεις γνωστών οίκων στο τομέα του 
interior styling). Την τρίτη ημέρα ο κάθε μαθητής παρουσιάζει μια δική του πρόταση συνδυασμού χρωμάτων, όπως και το πως αυτά συνδυάζονται με έπιπλα, υφές, υλικά 
και υφάσματα, μέσα σε ένα χώρο.  

Έναρξη: Σάββατο 6 Απριλίου 2019,  Διάρκεια: 6/4/19 – 8/4/19 (Σάββατο 11.00-5.00μμ, Κυριακή 11.00-5.00μμ και Δευτέρα 10.00πμ-2.00μμ) Σύνολο ωρών: 16, Κόστος: 
120 Eυρώ (100 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visual Merchandising – Διακόσμηση Καταστήματος  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Visual Merchandising, Εμπορικός χώρος και μέθοδοι προβολής προϊόντων, ΕΝΟΤΗΤΑ Β.  Διακόσμηση Καταστήματος,  
 
Το πρόγραμμά μας λειτουργεί από το 2008, πρωτοξεκινώντας το σεμινάριο Visual Merchandising στην Ελλάδα και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό 
επαγγελματιών και μέλη εταιριών. Η ύλη μας κάθε χρόνο προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, νέα παραδείγματα και νέες τάσεις styling.  
 
Περιγραφή: Η αισθητική του καταστήματος, αλλά και ο τρόπος προβολής προϊόντων μέσα σε αυτόν, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια εφόσον οι εικόνες του 
πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου μας επηρεάζουν πλέον ισοδύναμα, ως προς τις επιλογές μας. Επιπλέον η κατανόηση της σχέσης κοινωνίας και αισθητικής γίνεται 
ακόμη πιο σημαντική σε μια εποχή η οποία κρίνεται ασταθής ως προς την ψυχολογία του πελάτη, τις ανάγκες και τα πρότυπά του. Επομένως ο ρόλος της προβολής 
γίνεται πολυδιάστατος συνδεόμενος με την πραγματική προβολή προϊόντων (βιτρίνα, showroom, κατάστημα) αλλά και με ψηφιακή προβολή τους (μέσα από τα social 
media και το διαδίκτυο).  Ο ρόλος πλέον του Visual Merchandiser δεν στηρίζεται μόνο σε πρακτικές και λειτουργικές γνώσεις, αλλά στη προσαρμογή του έργου του στις 
σύγχρονες τάσεις styling και οπτικής επικοινωνίας, αλλά και στη μόδα όπως και στα νέα πρότυπα της αγοράς. Σύμφωνα με τους αναλυτές τάσεων και εικόνων το 
ενδιαφέρον μας είναι περισσότερο στη δημιουργία εμπειριών και επομένως πιο γρήγορων και στοχευμένων οπτικών μηνυμάτων εφόσον ο εμπορικός χώρος 
μετατρέπεται σε μια εμπειρία η οποία εξαρτάται τόσο από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, αλλά και από γενικά στοιχεία ατμόσφαιρας με τον εξοπλισμό, την 
εσωτερική διαμόρφωση, την κυκλοφορία μέσα στο χώρο και τα οπτικά και στυλιστικά μηνύματα.  

Το σεμινάριο αυτό είναι για επαγγελματίες στον τομέα του εμπορίου, της εσωτερικής διαμόρφωσης εμπορικών χώρων, της έκθεσης και προβολής αντικειμένων & 
προϊόντων. Είναι θεωρητικό και πρακτικό και συνδυάζει γνώσεις από τους τομείς interior design, interior styling (διακόσμηση/διαμόρφωση καταστημάτων), space 
planning (εργονομία χώρου καταστήματος), visual merchandising (οπτική επικοινωνία), visual communication (εφαρμογή γραφιστικής στον εμπορικό χώρο), και fashion 
styling (μόδα & τάσεις) και βιτρίνα (εξοπλισμός κούκλας, φόντο, προπς). 

Το σεμινάριο χωρίζεται σε 2 κύριες ενότητες προσφέροντας τη δυνατότητα στο μαθητή να παρακολουθήσει ξεχωριστά την κάθε ενότητα ή και τις 2, διευρύνοντας τις 
γνώσεις του στο visual merchandising και styling. 

Α. Στην Ενότητα αυτή προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσεων ως προς τις τεχνικές προβολής προϊόντων και τις μεθόδους σύνθεσης στη βιτρίνα και το 
εσωτερικό του καταστήματος, εξετάζοντας ‘ποιος είναι ο πελάτης του σήμερα’ και ‘πως επικοινωνώ μαζί του οπτικά’. Για αυτό το λόγο εξετάζουμε εκτός από τους 
κανόνες σύνθεσης και προώθησης, τους κανόνες χρωματολογίας και τις τάσεις στυλστικών συνδυασμών (για το 2019/20), όπως και τη σχέση χώρου με τα 3-διάστα 
αντικείμενα, τη γραφιστική και τα σκηνικά στοιχεία (προπς). Ο κάθε μαθητής αναπτύσει τις δικές του μεθόδους ‘εφήμερης κατασκευής’ και πως με απλά υλικά μπορεί να 
δώσει πρωτότυπες και σωστές λύσεις αναδεικνύοντας την αισθητική του προϊόντος, αλλά και την ταυτότητα που το αναδεικνύει. Γίνονται ασκήσεις πάνω στις τεχνικές 
προβολής, mood boards χρωματικών συνδυασμών και στυλιστικών συνδυασμών, όπως και μια ολοκληρωμένες προτάσεις προβολής σε πραγματική κλίμακα. 
 
Β. Στην Ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις μεθόδους ομαδοποίησης των προϊόντων μέσα στο χώρο αλλά και στους τρόπους ανάδειξης της γκάμας προϊόντων και των 
εμπορικών μηνυμάτων μέσα σε αυτόν. Αναλύεται ο χώρος ως μια συναισθηματική εμπειρία, όπου η αρχιτεκτονική του χώρου, η επίπλωση, η σήμανση και ο τρόπος 
παρουσίασης των προϊόντων στο σύνολο τους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μαθαίνουμε τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του εμπορικού πλάνου (layout - floor plan) μέσα 
από γωνιές προβολής και σημεία εστίασης (focal points). Γίνονται ασκήσεις ομαδοποίησης προϊόντων, πλάνου χώρου, (κύριων υπηρεσιών και λειτουργιών), και 
προτάσεων εσωτερικών σημείων προβολής.  

 



 
 Έναρξη: Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 και κάθε Τετάρτη,  Ώρα: 6.15 - 9.30μμ, Διάρκεια: 10/4/19 – 26/6/19 (ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 10/4/19 – 22/5/19, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 29/5/19 – 26/6/19) 
Σύνολο μαθημάτων (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β): 10, Σύνολο ωρών: 32, Κόστος: (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α + Β): 220 Eυρώ. Μεμονωμένα η κάθε ΕΝΟΤΗΤΑ (16 ώρες) Κόστος: 120 Eυρώ (110 
Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 10η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ Visual Merchandising - Interior Styling (Διακόσμηση) Καταστήματος  (3-ΗΜΕΡΟ) 
 
Το πρόγραμμά μας λειτουργεί από το 2008, πρωτοξεκινώντας το σεμινάριο Visual Merchandising στην Ελλάδα και έχοντας εκπαιδεύσει έναν μεγάλο αριθμό 
επαγγελματιών και μέλη εταιριών. Η ύλη μας κάθε χρόνο προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα, νέα παραδείγματα και νέες τάσεις styling.  
 
Περιγραφή: Η αισθητική του καταστήματος, αλλά και ο τρόπος προβολής προϊόντων μέσα σε αυτόν, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δίνοντας μια ιδιαίτερη δυναμική 
στον ρόλο του διαμορφωτή εσωτερικών χώρων καταστήματος ή Visual Merchandiser. Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο εμπορικός χώρος αποτελεί μέρος μιας ‘εμπειρίας’ 
η οποία εξαρτάται τόσο από τον τρόπο σύνθεσης των προϊόντων, όσο και από τον εξοπλισμό, την επίπλωση, την εσωτερική διαμόρφωση, την κυκλοφορία μέσα στο χώρο 
και τα οπτικά και στυλιστικά μηνύματα που στέλνουμε στο επισκέπτη. Η λογική του knowledge economy αλλάζει το ρόλο της αισθητικής του καταστήματος, από τα 
ονειρικά σκηνικά σε μια πιο ειλικρινή σχέση προϊόντος και προβολής. Επιπλέον, η διαφοροποίηση των τύπων καταναλωτών ύστερα από την παγκόσμια οικονομική κρίση, 
δημιουργεί νέα πρότυπα στην αγορά και μια νέα ψυχολογία όπου η κατανόηση της σχέσης κοινωνίας και αισθητικής γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Ο ρόλος πλέον του 
Visual Merchandiser δεν στηρίζεται μόνο σε πρακτικές και λειτουργικές γνώσεις, αλλά στη προσαρμογή του έργου του στις σύγχρονες τάσεις styling και οπτικής 
επικοινωνίας, αλλά και στη μόδα και την αισθητική.  
 
Το σεμινάριο αυτό είναι για επαγγελματίες στον τομέα του εμπορίου, της εσωτερικής διαμόρφωσης εμπορικών χώρων, της έκθεσης και προβολής αντικειμένων & 
προϊόντων. Συνδυάζει γνώσεις από τους τομείς interior design, interior styling (διακόσμηση/διαμόρφωση καταστημάτων), space planning (εργονομία χώρου 
καταστήματος), visual merchandising (οπτική επικοινωνία) και visual communication (εφαρμογή γραφιστικής στον εμπορικό χώρο). 
 
Την 1η και 2η ημέρα ασχολούμαστε με τις τεχνικές προβολής προϊόντων και τις μεθόδους σύνθεσης στη βιτρίνα και το εσωτερικό του καταστήματος, εξετάζοντας ‘ποιος 
είναι ο πελάτης του σήμερα’ και ‘πως επικοινωνώ μαζί του οπτικά’. Για αυτό το λόγο εξετάζουμε εκτός από τους κανόνες σύνθεσης και προώθησης, τους κανόνες 
χρωματολογίας και τις τάσεις στυλιστικών συνδυασμών (για το 2019/20), όπως και τη σχέση χώρου με τα 3-διάστα αντικείμενα, τη γραφιστική και τα σκηνικά στοιχεία 
(προπς). Επίσης τη 2η ημέρα ασχολούμαστε με τις μεθόδους ομαδοποίησης των προϊόντων μέσα στο χώρο αλλά και τους τρόπους ανάδειξης της γκάμας προϊόντων και 
των εμπορικών μηνυμάτων μέσα σε αυτόν. Αναλύεται ο χώρος ως μια συναισθηματική εμπειρία, όπου η αρχιτεκτονική του χώρου (αναλογίες όγκων, κλίμακα, 
χρωματικοί συνδυασμοί, σημεία έμφασης και διαδρομή του ματιού στο χώρο), η επίπλωση, η σήμανση και ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων στο σύνολο τους 
παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μαθαίνουμε τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του εμπορικού πλάνου (layout - floor plan) μέσα από γωνιές προβολής και σημεία εστίασης. Την 
3η  ημέρα πραγματοποιούμε μια ολοκληρωμένη πρόταση προβολής προϊόντων, εστιάζοντας στις τεχνικές προβολής και τους στιλιστικούς συνδυασμούς. Κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων γίνονται ασκήσεις πάνω στις τεχνικές προβολής όπως και mood boards χρωματικών και στυλιστικών συνδυασμών. 
 
Έναρξη: Σάββατο 16 Μαρτίου 2019,  Διάρκεια: 16/3/19 – 18/3/19 (Σάββατο 11.00-5.00μμ, Κυριακή 11.00-5.00μμ και Δευτέρα 10.00πμ-2.00μμ) Σύνολο ωρών: 16, 
Κόστος: 120 Eυρώ (100 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές).  

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fashion Styling (Visual Merchandising) – Οι νέες τάσεις Μόδας & Χρωματικών Συνδυασμών 2019/20 στη Βιτρίνα και την Προβολή. 
 
Περιγραφή: 
 
Το σεμινάριο αυτό αποτελεί μέρος του σεμιναρίου Visual Merchandising και συνδέει το κομμάτι της μόδας και των τελευταίων τάσεων μόδας με το Retail Marketing, τους 
εμπορικούς στόχους και έναν από τους κύριους χώρους προβολής, τη βιτρίνα. Το σύγχρονο σκηνικό μόδας, που είναι η βιτρίνα, έχει κάθε εποχή και για κάθε μαγαζί (ή 
brand) μια διαφορετική ιστορία να πει. Το αποτέλεσμα μιας κούκλας βιτρίνας (mannequin) είναι παράλληλα και μεταφορά σε μια στιγμιαία πραγματικότητα όπου 
προϊόντα και props γίνονται πρωταγωνιστές σε ένα σύγχρονο σκηνικό. Γίνονται ασκήσεις συνδυαστικών προτάσεων μόδας μέσα από mood boards αλλά και μια 
ολοκληρωμένη πρόταση styling σε κούκλα, επιλέγοντας εκτός από το συνδυασμό ρούχων και αξεσουάρ, το κατάλληλο φόντο και προπς. 
 
Μοτίβα σε extravagant αποχρώσεις, oversized ρούχα και σχέδια εμπνευσμένα από την subcultural σκηνή έρχονται να μας θυμίσουν την έντονη έμπνευση της τωρινής 
μόδας από τις δεκαετίες 80/90. Παράλληλα, και σε αντίθεση, υπάρχει επαναφορά του ivy look και του ‘κλασικά μοντέρνου’ με στοιχεία του μοντέρνου στυλ που πλέον 
έχουν γίνει διαχρονικά, αναδεικνύοντας το στυλ του ‘σκεπτόμενου’ τύπου καταναλωτή. Επίσης συνεχίζει να επηρεάζει το 70 retro modern στυλ (όπως το duffle coat look) 
με υφάσματα κοτλέ, denim και suede, όπως και μέσω από τις αποχρώσεις του χρυσοκίτρινου και της ώχρας. Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί οτι για τον Χειμώνα 2019/20 οι 
παλέττες του Χειμώνα και του Καλοκαιριού μπλέκονται, φέρνοντας κοντά τα σκούρα κόκκινα με τα τυρκουάζ και τα ζωντανά μπλε. Επιπλέον τα πράσινα γίνονται πιο 
έντονα και εφαρμόζονται σε υφές και υλικά που μπορούν να αναδείξουν τη γυαλάδα του χρώματος, ειδικά στα αξεσουάρ.   
 
Το σεμινάριο αυτό αναλύει  τις τάσεις πρόγνωσης χρωματικών και στυλιστικών συνδυασμών για το 2019/20, σύμφωνα με αναγνωρισμένους οίκους πρόγνωσης αλλά και 
με νέες εφαρμογές και προτάσεις στη βιτρίνα. Η μόδα, ανάλογα με τις τάσεις (trends) και τις ανάγκες της κάθε εποχής αλλά και την καταναλωτική συμπεριφορά του 
πελάτη συνδέεται, άμεσα με τη βιομηχανία της μόδας, το μάρκετινγκ, και την ανάλυση της ψυχολογίας του καταναλωτή. Η τάση της μόδας είναι πολύπλευρη, πάντα 
έτοιμη να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς ρόλους, πρότυπα και εικόνες, αλλά και αλλαγές στο παγκόσμιο και τοπικό κοινωνικοπολιτικό σκηνικό που μας επηρεάζουν. 
Παράλληλα οι τάσεις θυμούνται παλαιότερα στοιχεία και πρότυπα, νοσταλγώντας το παλιό, με νέους τρόπους. Το σεμινάριο ασχολείται με τις νέες τάσεις συνδυασμών 
για το 2019 και 2020 και τη σχέση αυτών με τη επαναφορά παλαιότερων στυλ, αλλά και με νέες δραστηριότητες, συνήθειες και αντιλήψεις ζωής (lifestyles).  
 
Το σεμινάριο αυτό μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες από τους τομείς της μόδας, του εμπορίου, της βιτρίνας και του visual merchandising όπως και του image making.  
 
 
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Έναρξη: Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και κάθε Τετάρτη, Διάρκεια: 13/2/2019 – 27/3/2019  Ώρες: 6.15-9.15μμ., Σύνολο μαθημάτων: 7  
Σύνολο ωρών: 21, Κόστος: 140 Ευρώ (120 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές). 
 
 
 
 
 
 
Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 

 



 
 

Event Styling – Διακόσμηση Εκδηλώσεων (γάμος, βάπτιση, πάρτυ). Από την έμπνευση στην εφαρμογή.  
 
Περιγραφή:  
Το επάγγελμα του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέεται με πολλούς διαφορετικούς τομείς που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και έχει σαν κύριο ρόλο το σωστό 
συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής και συνθετικά σωστής πρότασης, αλλά και την επιμέλεια επιμέρους διακοσμητικών εφαρμογών που στο σύνολό 
τους συνθέτουν την ατμόσφαιρα του χώρου και της εκδήλωσης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη. 
 
Το event styling αφορά εκδηλώσεις εορταστικού και εφήμερου χαρακτήρα, γάμους, βαπτίσεις, αλλά και θεματικά πάρτυ. Η ιδιαίτερα θεατρική και αναπαραστατική φύση 
της δραστηριότητας αυτής, φέρνει τη διακόσμηση εκδηλώσεων κοντά στη διαμόρφωση ενός χώρου βασισμένου σε μια αλληλουχία εμπειριών και εφήμερων σκηνικών. 
Το σεμινάριο αυτό αναγνωρίζει την ιδιότητα του stylist εκδηλώσεων στο ρόλο του δημιουργού, του διακοσμητή, του ερευνητή, του χειροτέχνη, του εφαρμοστή 
εφήμερων κατασκευών, αλλά κυρίως του συνθέτη του ‘διαφορετικού’. Αναλύει τον ρόλο του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέοντάς τον με πολλούς άλλους βοηθητικούς 
τομείς που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως τον σωστό συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής συνθετικά πρότασης, αλλά κυρίως την ανάδειξη 
του ιδιαίτερου, καθρεπτίζοντας την ψυχολογία και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη. 
 
Κύριος στόχος των μαθημάτων μας είναι η δημιουργία προτάσεων διακόσμησης που αφορούν τις εκδηλώσεις, από την έμπνευση στην εφαρμογή, μέσω της σωστής 
καθοδήγησης ιδεών και τις τεχνικές διακοσμητικών εφαρμογών. Τα μαθήματα μελετούν κανόνες σύνθεσης, στυλιστικών και χρωματικών συνδυασμών (ενημερώνοντας 
πάνω στις τάσεις 2019/20), αλλά και τεχνικές κατασκευής βοηθώντας τον κάθε μαθητή να δημιουργήσει μια δική του πρόταση, ιδιαίτερου στυλιστικού χαρακτήρα. 
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην έμπνευση μέσα από την ψυχολογία του πελάτη και την εξέταση των προτιμήσεων του, ως προς τον τρόπο ζωής (lifestyle), την μόδα και το 
στυλ, αλλά και τον τόνο που θέλει να δώσει στην εκδήλωση (ήσυχο, έντονο, χιουμοριστικό, νοσταλγικό κα.). Επίσης αναλύουμε με ποιους τρόπους ο στυλίστας και 
διακοσμητής εκδηλώσεων μπορεί να αναδείξει το κατάλληλο ύφος, μέσα από τον συνδυασμό υλικών, χρωμάτων, μοτίβων και διακοσμητικών στοιχείων. Επιπλέον 
μελετάμε τη σημασία της ταυτότητας της εκδήλωσης, μέσα από την χειροτεχνία και τα λεπτομερή/επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν μια εκδήλωση, καθοδηγώντας τον 
κάθε μαθητή σε βοηθητικούς τομείς της χειροτεχνίας (κατασκευή μπομπονιέρας, λαμπάδας, scrapbooking, decoupage, σπρέι μπουκαλιών). Το σεμινάριο είναι θεωρητικό 
και πρακτικό. Βασίζεται κυρίως σε πρακτικές ασκήσεις  συνδυασμού χρωμάτων και υλικών κατασκευής αντικειμένων αλλά και εφαρμογής προτάσεων στολισμού και 
πειραματισμού μέσα από χρώματα και υλικά. Στο τέλος ο κάθε μαθητής συνθέτει, κατασκευάζει και εφαρμόζει μια δική του πρόταση διακόσμησης βασισμένο πάνω σε 
ένα υποθετικό σενάριο εκδήλωσης.  
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοργανωτές εκδηλώσεων (γάμων – βαπτίσεων – πάρτυ), σε designers, διακοσμητές, γραφίστες, στυλίστες, υπεύθυνους catering και 
χώρων εκδηλώσεων, όπως και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα στο χώρο αυτό ή να δώσουν έναν προσωπικό χαρακτήρα σε κάποια εκδήλωση που 
πρόκειται να διοργανώσουν.  
 
Έναρξη: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και κάθε Παρασκευή, Διάρκεια: 22/2/2019 – 19/4/2019  Ώρες: 6.15-9.15μμ., Σύνολο μαθημάτων: 9  
Σύνολο ωρών: 27, Κόστος: 220 Ευρώ (180 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή παραπάνω εγγραφές). 
 

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση του κάθε προγράμματος/ενότητας, όπως και η πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται 
Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 10η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 



 
 

 

ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ: Event Styling – Διακόσμηση Εκδηλώσεων (γάμος, βάπτιση, πάρτυ). Από την έμπνευση στην εφαρμογή.  
 
Περιγραφή:  
Το επάγγελμα του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέεται με πολλούς διαφορετικούς τομείς που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και έχει σαν κύριο ρόλο το σωστό 
συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής και συνθετικά σωστής πρότασης, αλλά και την επιμέλεια επιμέρους διακοσμητικών εφαρμογών που στο σύνολό 
τους συνθέτουν την ατμόσφαιρα του χώρου και της εκδήλωσης, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε πελάτη. 
 
Το event styling αφορά εκδηλώσεις εορταστικού και εφήμερου χαρακτήρα, γάμους, βαπτίσεις, αλλά και θεματικά πάρτυ. Η ιδιαίτερα θεατρική και αναπαραστατική φύση 
της δραστηριότητας αυτής, φέρνει τη διακόσμηση εκδηλώσεων κοντά στη διαμόρφωση ενός χώρου βασισμένου σε μια αλληλουχία εμπειριών και εφήμερων σκηνικών. 
Το σεμινάριο αυτό αναγνωρίζει την ιδιότητα του stylist εκδηλώσεων στο ρόλο του δημιουργού, του διακοσμητή, του ερευνητή, του χειροτέχνη, του εφαρμοστή 
εφήμερων κατασκευών, αλλά κυρίως του συνθέτη του ‘διαφορετικού’. Αναλύει τον ρόλο του διακοσμητή εκδηλώσεων συνδέοντάς τον με πολλούς άλλους βοηθητικούς 
τομείς που αφορούν τη διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως τον σωστό συντονισμό εργασιών, τη δημιουργία μιας αρμονικής συνθετικά πρότασης, αλλά κυρίως την ανάδειξη 
του ιδιαίτερου, καθρεπτίζοντας την ψυχολογία και τις προσδοκίες του κάθε πελάτη. 
 
Το σεμινάριο εξελίσσεται σε 3 ημέρες. Την πρώτη ημέρα μελετάμε τους ρόλους του stylist εκδηλώσεων, μέσα από παραδείγματα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην 
έμπνευση μέσα από την ψυχολογία του πελάτη και την εξέταση των προτιμήσεων του, ως προς τον τρόπο ζωής (lifestyle), την μόδα και το στυλ, αλλά και τον τόνο που 
θέλει να δώσει στην εκδήλωση (ήσυχο, έντονο, χιουμοριστικό, νοσταλγικό κα.). Επίσης αναλύουμε τους κανόνες σύνθεσης, στυλιστικών και χρωματικών συνδυασμών 
(ενημερώνοντας πάνω στις τάσεις 2019/20), αλλά και τις πιο σημαντικές τεχνικές σύνθεσης.  Επίσης αναλύουμε με ποιους τρόπους ο στυλίστας μπορεί να αναδείξει το 
κατάλληλο ύφος, μέσα από τον συνδυασμό υλικών, χρωμάτων, μοτίβων και διακοσμητικών στοιχείων. Στη συνέχεια του σεμιναρίου μελετάμε τη σημασία της ταυτότητας 
της εκδήλωσης μέσα από την χειροτεχνία και τα λεπτομερή/επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν μια εκδήλωση, μέσα από την κατασκευή μπομπονιέρας, αλλά και 
βοηθητικές μεθόδους διακόσμησης (σπρέι, scrapbooking και decoupage). Στο τέλος ο κάθε μαθητής θα μάθει πώς να συνθέτει μια δική του πρόταση με τη μέθοδο 
moodboard, επιλέγοντας εικόνες, υφές και χρώματα.   
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διοργανωτές εκδηλώσεων (γάμων – βαπτίσεων – πάρτυ), σε designers, διακοσμητές, γραφίστες, στυλίστες, υπεύθυνους catering και 
χώρων εκδηλώσεων, όπως και σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα καριέρα στο χώρο αυτό ή να δώσουν έναν προσωπικό χαρακτήρα σε κάποια εκδήλωση που 
πρόκειται να διοργανώσουν.  
 
Έναρξη: Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019  και για 3 συνεχόμενες ημέρες. Διάρκεια: 23/2/2019 – 25/2/2019  Ώρες: Σάββατο 23/2,  11.00– 2.30μμ και 3.00-6.00μμ., Κυριακή 
24/2, 11.00– 2.30μμ και 3.00-6.00μμ και Δευτέρα 25/2/2019 10.00-1.00μμ. Σύνολο ωρών: 15, Κόστος: 130 Eυρώ (110 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας και για 2 ή 
παραπάνω εγγραφές). 
 
Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων και πληρωμή με κάρτα (POS). Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 

 

Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 10η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 

 



 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
 
Οι νέες τάσεις Interior Styling & Χρωματικών συνδυασμών 2019/20 και 2020/21 (Κατοικία – Επαγγελματικοί/Κοινωνικοί χώροι) 
 
Περιγραφή: Η ημερίδα αυτή ασχολείται με τις νέες τάσεις διακόσμησης και Interior styling, αναλύοντας τις τάσεις σε χρώματα, υφές, υλικά, γραμμές επίπλων έτσι όπως 
παρουσιάζονται από τους σημαντικούς προγνώστες τάσεων και από διαφορετικές πηγές ενημέρωσης (περιοδικά, άρθρα, διεθνείς οργανισμούς, εκθέσεις). Στόχος δεν 
είναι μόνο η ενημέρωση και η ‘τυφλή’ απομίμηση των στοιχείων που παρουσιάζουν οι προγνώστες μέσα από τις ιδέες και προτάσεις τους, αλλά η κατανόηση του ‘γιατί’ 
προβάλλονται οι συγκεκριμένες τάσεις, ψυχολογώντας τη συμπεριφορά του ανθρώπου στο χώρο (πελάτη/καταναλωτή) και προσαρμόζοντας τις τάσεις στα τοπικά 
δεδομένα αλλά και στο δικό μας ρόλο (ως ιδιώτες και επαγγελματίες) σε σχέση με αυτές. Η ανάλυση των τάσεων μέσα από διαφορετικές πηγές ενημέρωσης έχει σαν 
στόχο να βοηθήσει τον κάθε μαθητή στη δημιουργία μιας δικής του σχέσης με αυτές και έτσι να τον εμπνεύσει στη δημιουργία της δικής του σύνθεσης χρωμάτων, 
υλικών, υφών και μορφών. Η ημερίδα αυτή μπορεί να βοηθήσει επαγγελματίες από τους τομείς του design, της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, του interior styling, 
των visual merchandising και visual communication (εφαρμογή γραφιστικής), όπως και από τους τομείς του εμπορίου, του στολισμού εκδηλώσεων και τη χειροτεχνία. 
Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη σε μαθητές μας που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια μας στο παρελθόν και θα ήθελα να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες 
τάσεις και στην εφαρμογή αυτών στη διακόσμηση και το χώρο. 
 
Οι εκτιμητές τάσεων για το 2019/20 μιλάνε για για παλέττες ώριμων χρωμάτων που μας συνδέουν στυλιστικά με συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Επιπλέον η τάση 
της διαφυγής και του urban jungle αποκτάει πιο σκούρες αποχρώσεις, κάνοντας φιλικά τα πιο ‘άγρια’ στοιχεία της φύσης, μέσα από χρώματα και μοτίβα, αλλά και ρατάν 
έπιπλα και φωτιστικά. Καλοκαιρινά χρώματα, όπως το τυρκουάζ εμφανίζονται σε παλέττες του χειμώνα, ως τονισμοί σε γκρι καφέ αποχρώσεις. Παράλληλα ενισχύονται 
τα πιο εφήμερα χρώματα ζωηρών χρωμάτων για το καλοκαίρι του 2019, με εμπνέυσεις από αποχρώσεις που μας συνδέουν με την υγιεινή διατρόφη και παράλληλα με 
έναν πιο αυθόρμητο και φυσικό τρόπο ζωής. Για το 2020/21 τα παλ και τα παστέλ αναδεικνύονται μέσα από τις αποχρώσεις του μπλε και πράσινου και επιπλέον τα 
κλασικά στοιχεία σε έπιπλα και υφάσματα (μέσα από βελούδα) έρχονται κοντά στις αποχρώσεις του κόκκινου και συνδυάζονται με πιο αστικά και μινιμαλιστικά στοιχεία.  

Στην ημερίδα αναλύονται οι παρακάτω έννοιες: Οι τάσεις στη διακόσμηση του σήμερα, μέσα από παραδείγματα και εκθέσεις. Η νέα ψυχολογία του κοινού και οι 
προγνώσεις για τις νέες τάσεις Interior Styling & Χρωματικών συνδυασμών για το 2019/20 και για το 2020/21. Νέες προτάσεις σε υλικά, μοτίβα, χρώματα, στον 
προϊοντικό σχεδιασμό και τα έπιπλα και νέες ιδέες/επιρροές στην εσωτερική σύνθεση του χώρου. Στο τέλος ο κάθε μαθητής καλείται να σκεφτεί μια δική του πρόταση 
συνδυασμών, μέσω moodboard/sampleboard.  Δίνονται σημειώσεις και υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης ‘Δια Βίου Μάθησης 1’- ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Ημέρα Διεξαγωγής: Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019,  Ώρα: 10.00-4.00μμ, Κόστος: 60 Eυρώ (50 Ευρώ για τους παλιούς μαθητές μας, για φοιτητές/ανέργους και για 2 ή 
παραπάνω εγγραφές). 
 
 
 
 
Το 2015 το εργαστήριο απέκτησε την πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας), ως ΚΔΒΜ1 και το 2016 τον τίτλο εκπαιδευτικής επάρκειας (Υπουργείο Παιδείας και ΕΕ), ύστερα από αξιολόγηση και εξέταση των 
προγραμμάτων του. Τα προγράμματα μας είναι τα πρωτότυπα και διεξάγονται για 11η χρονιά στο χώρο μας. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε πιθανές αντιγραφές, που δυστυχώς 
συχνά διαπιστώνουμε. 
 


