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MISSION 
STATEMENT
THINK.DES IGN.CREATE .

Το ΜΑΚΕ είναι μια επιχείρηση που στηρίζει την καινοτομία. Η ομάδα μας έχει στόχο την ανάληψη projects, 

που σχετίζονται με νέα προιόντα, εκδηλώσεις και αρχιτεκτονικές συνθέσεις.

Αναλαμβάνουμε projects πάσης φύσεως, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, από το πιο απλό έως το πιο 

σύνθετο, ακόμα και αυτά που εκ πρώτης όψεως φαντάζουν αδύνατα. Με προγραμματισμό και μεθοδικότητα 

σχεδιάζουμε και επιλύουμε ό τι πρόβλημα ανακύπτει.

Η επιτυχία μας οφείλεται στις συνεργασίες που επιδιώκουμε, οι οποίες είναι με τους κατάλληλους, 

εξειδικευμένους στον τομέα τους, ανθρώπους.

Μέχρι σήμερα έχουμε υλοποιήσει περισσότερα απο 1500 projects στα 5 χρόνια λειτουργίας μας. Το δυνατό 

σημείο της επιχείρησής μας είναι οτι διαθέτουμε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με μηχανήματα 

τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη των διαδικασιών ψηφιακής παραγωγής.

Οι designers της επιχείρησης εκπαιδεύονται κατάλληλα στον χειρισμό των μηχανημάτων ώστε οι γνώσεις 

τους να πλαισιώνουν σωστά και το κομμμάτι της κατασκευής. Ως αποτέλεσμα έχουμε μία ταχεία ανάπτυξη 

πρωτοτύπων.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΟΥ
Architect, Co-Founder & specialized in Interactive media

Ο Χρήστος είναι αρχιτέκτονας, μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και την 
Αθήνα και σπούδασε Αρχιτεκτονική με ειδίκευση στα Ψηφιακά Μέσα 
στο Λονδίνο . Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ασχολήθηκε με 
εξειδικευμένες κατασκευές κάνοντας χρήση προηγμένων τεχνολογιών  
και cnc μηχανών εξελίσσοντας τρόπους ψηφιακών κατασκευών (digital 
fabrication).

Η συνεχής ενασχόλησή του με ειδικό εξοπλισμό του επέτρεψε να συνδυάζει τις γνώσεις του σχεδιαστή με 
αυτές του χειριστή του μηχανήματος. Ο συνδυασμός αυτών των γνώσεων έχει διευρύνει την σχεδιαστική 
προσέγγιση που εφαρμόζει προτείνοντας σύνθετες λύσεις για custom εφαρμογές, αποσκοπώντας σε ένα 
τέλειο αποτέλεσμα plug-and-play, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΒΑΤΣΗΣ
Co-Founder & Creative Director

Ο Δημοσθένης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ στις Σέρρες. 
Δραστήριος και παθιασμένος με ό τι κάνει, εργάστηκε στο παρελθόν ως 
γραφίστας, τραπεζικός υπάλληλος, ραδιοφωνικός παραγωγός, account 
manager προώθησης προϊόντων. Ακόμα, υπήρξε ιδρυτής εταιρείας 
διοργάνωσης συναυλιών.

Η εμπειρία του στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη διοργάνωση εκδηλώσεων τον καθιστούν τον κατάλληλο 
άνθρωπο για να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προετοιμασίας εκδηλώσεων για το ΜΑΚΕ. 

ΙΔΡΥΤΕΣ



6

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑΔΗ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, είναι απόφοιτη του τμήματος Αρχιτεκτονικής τοπίου του Ανώτατου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρυμάτος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ολοκλήρωσε 
και τις σπουδές της επιπέδου Master στο σχεδιασμό και τη διαχείριση αστικού πρασίνου. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδων της συμμετείχε στην οργανωτική επιτρόπή του EPOCHE LLP ERASMUS IN-
TENSIVE PROGRAM “Excellence in photogrammetry for open cultural landscape and heritage ed-
ucation”. Συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο 2ετές ερευνητικό πρόγραμμα “Συμμετοχή της σχολικής 
κοινότητας στην οικολογική και παιδαγωγική αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων Δράμας”. Ως 
εισηγήτρια έχει ασχοληθεί με θέματα των σχολικών αυλών σε ημερίδες, σε ΚΠΕ και στη Παιδαγωγική 
σχολή του ΑΠΘ, ενώ για ένα διάστημα εργάστηκε στο τμήμα Πρασίνου του Δήμου Περιστερίου. 
Από το 2015 εργάζεται στο ΜΑΚΕ CREATIVE SPACES ως Project Manager και συμμετέχει ενεργά 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ποικίλων projects γραφιστικού, βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού διαφορετικής κλίμακας.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΘΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ο Θοδωρής μεγάλωσε και σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Είναι ενεργός αρχιτέκτονας με εμπειρία στο σχεδιασμό και την κατασκευή. 
Έχει διδάξει Αρχιτεκτονική Τεχνολογία στο A.M.C.Th. και υποστηρίζει την ομάδα του ΜΑΚΕ ως 
εξωτερικός συνεργάτης στους τομείς του 3D & παραμετρικού σχεδιασμού, lasercut, 3D print & cnc 
router.

ΙΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, με σπουδές στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολή του ΑΠΘ. 
Έχει 10ετή  εμπειρία στη μελέτη και στην οργάνωση ιδιωτικών έργων. Είναι συνεργάτης της ομάδας 
του MAKE σε αντικείμενα όπως Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σχεδιασμούς επίπλων, installations 
και σύμβουλος σε θέματα interior design και έρευνας στην τεχνολογία υλικών. Παράλληλα διατηρεί  
το αρχιτεκτονικό γραφείο Parthenios Architects & Associates στην Αθήνα, με κύριο αντικείμενο τις 
μελέτες Κατοικιών, Κτιρίων Γραφείων, Χώρων Υγείας και Χώρων Τουρισμού – Αναψυχής.

ΑΛΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
Είναι αρχιτέκτων μηχανικός με σπουδές στο Λονδίνο, με πληθώρα μελετητικών και κατασκευαστικών 
έργων στο ενεργητικό του. Οραματιστής και δραστήριος, με ικανότητες ευρέους φάσματος στο χώρο 
της τέχνης και της επιστήμης. Χαίρεται να μεταδίδει τις γνώσεις του και να αλληλεπιδρά με νέους 
δημιουργούς. Συνεργάτης και σύμβουλος του MAKE ως trouble solver.
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ΚΩΣΤΗΣ ΔΟΥΡΤΜΕΣ
Απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. με τον βαθμό Μaster.
Παράλληλα με τις σπουδές του έκανε την πρακτική του στο μελετητικό γραφείο του Αρχιτέκτονα 
Παναγιώτη Δουρτμέ, αποκτώντας επαφή με την κατασκευή κατοικίας.
Στη συνέχεια δούλεψε σαν εξωτερικός συνεργάτης μηχανικός με τους Point 201 Architects και την 
κατασκευαστική εταιρεία ΑΤΕ - ΟΔ.ΓΕ. Πέρα από την αρχιτεκτονική του πορεία εργάστηκε σαν free-
lancer παραγωγός video art, animation, γραφιστικών και φωτογραφίας πάνω στην οπτικοποίηση 
μουσικού υλικού. Ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται στο MAKE ως αρχιτέκτονας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ
Το πάθος του για τη δημιουργική κατασκευή οδήγησε το Γιώργο να ασχοληθεί με την ξυλουργική. 
Μαθήτευσε για χρόνια σε ξυλουργεία στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Ασχολείται με δημιουργικές 
ομάδες σε ποικιλία δραστηριοτήτων. Στο ΜΑΚΕ εργάζεται σε επιλεγμένα projects τα οποία απαιτούν 
εξειδικευμένες γνώσεις στην ειδική κατασκευή.

ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΡΙΚΗ
Σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, απ’ όπου και πήρε το 
Master της. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ασχολήθηκε ενεργά με την δημιουργία ιστοσελίδων και 
γραφικών. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 3d printing και μοντελοποίησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Συνεργάζεται με γραφεία στην Ελλάδα και την Αυστρία. Στο ΜΑΚΕ εργάζεται ως web 
designer, content coordinator και γραφίστρια. Ζει μόνιμα στο εξωτερικό και συνεργάζεται με το 
ΜΑΚΕ ως εξωτερικός συνεργάτης.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΤΑ
Η Χρυσάνθη είναι τελειόφοιτη της Αρχιτεκτονικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει το 
τελευταίο εξάμηνο του πανεπιστημίου της Κολονίας εκπληρώνοντας με επιτυχία το Thesis της σχολής. 
Έχει παρουσιάσει και εκπονήσει αρχιτεκτονικές μελέτες. Βραβεύτηκε με τη πρώτη θέση σε φοιτητικό 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για λογαριασμό του Δήμου Τριπόλεως για την αναμόρφωση κεντρικής 
περιοχής της πόλης. Συνεργάζεται με το ΜΑΚΕ στα πλαίσια πρακτικής-εκπαιδευτικής άσκησης.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
PROTOTYPING
To MAKE σχεδιάζει και κατασκευάζει οποιοδήποτε custom προϊόν, ή εξάρτημα προϊόντος. Ακόμα, 
παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στη διαδικασία υλοποίησης και προώθησης της αρχικής ιδέας, 
πάντα με την απαραίτητη εχεμύθεια. Για κάθε τεχνικό πρόβλημα σε σχέση με την κατασκευή και κάθε 
διαδικασία που χρειάζεται βελτιστοποίηση ή απλοποίηση, το ΜΑΚΕ μπορεί να μελετήσει, σχεδιάσει, 
κατασκευάσει και προτείνει μία ή περισσότερες λύσεις.

PRODUCT DESIGN
Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή αντικειμένων, για προσωπική, επαγγελματική ή 
προωθητική χρήση. Ανταποκρινόμαστε στην κατασκευή διαφορετικών κλιμάκων και πολλαπλών 
αντιτύπων. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων για ειδικές κατασκευές. Αναλαμβάνουμε συμβουλευτικό 
και κατασκευαστικό ρόλο για το σχεδιασμό προϊόντων, αντικειμένων και  installations τα οποία απαιτούν 
ειδική μεταχείριση για την κατασκευή τους, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας από τη φάση σχεδιασμού 
και την επιλογή κατάλληλων υλικών μέχρι την ολοκλήρωση και τοποθέτηση της κατασκευής.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν παροχή αρχιτεκτονικών υπηρεσιών σε όλες τις κλίμακες και όλες τις 
φάσεις μελέτης και κατασκευής: 

 • Μελέτη Δημοσίων Έργων
 • Μελέτη Κατοικιών
 • Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Σχεδιασμός Καταστημάτων
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
 • Εκθεσιακά Περίπτερα
 • Βιτρίνες
 • Μακέτες

GRAPHIC DESIGN & BRAND IDENTITY 
Παρέχουμε υπηρεσίες για την εύρεση γραφιστικών λύσεων και την ανάπτυξη και σχεδιασμό του 
Brand Identity της επιχείρησής σας. Επιπρόσθετα προτείνουμε customized packaging solutions για τα 
προιόντα σας, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την κατασκευή τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το MAKE ως ενεργό μέλος της δημιουργικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, αναλαμβάνει τη διοργάνωση 
φεστιβάλ, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών συναντήσεων και εργαστηρίων, εντός ή εκτός του χώρου του.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CNC LATHE
Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνεται μηχάνημα τόρνου CNC με δυνατότητα επεξεργασίας 
μεταλλικών, πλαστικών ή ακόμα και ξύλινων ράβδων. Αναλόγως την εργασία υπάρχουν και τα 
κατάλληλα μαχαίρια. Κάποια από τα υλικά που μπορούμε να επεξεργαστούμε στο CNC Lathe είναι 
το σίδερο, τo αλουμίνιο, ο χαλκός ή ο μπρούντζος.

LASER CUTTER
Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνεται μηχάνημα Laser Cutter με δυνατότητα κοπής ξύλου, πλαστικού, 
χαρτονιού και άλλων υλικών, σε πλήθος διατομών. Διαθέτει υψηλό δείκτη ακρίβειας και υπάρχει 
δυνατότητα ολικής κοπής ή χάραξης με προγραμματισμένες ρυθμίσεις. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
To MAKE διαθέτει ένα υψηλής ποιότητας εργαστήρι το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στο 
σχεδιασμό. Η σχεδιαστική μας ομάδα εκπαιδεύεται καταλλήλως στη χρήση όλων των μηχανημάτων, 
προκειμένου η κατασκευή των projects να πραγματοποιείται με την απαραίτητη εμπιστευτικότητα και 
τα κατάλληλα δοκιμαστικά μοντέλα.

CNC ROUTER
Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνεται μηχάνημα CNC router με δυνατότητα επεξεργασίας μεταλλικών, 
πλαστικών ή ακόμα και ξύλινων ράβδων. Αναλόγα με την εργασία υπάρχουν και τα κατάλληλα 
μαχαίρια. Κάποια από τα υλικά που μπορούμε να επεξεργαστούμε στο CNC είναι το σίδερο, το 
αλουμίνιο, ο χαλκός ή ο μπρούντζος.

ELECTRONIC SUPPORT BENCH & TOOLS
Στο εργαστήρι μας έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατασκευή ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
και πλακετών.  Χρησιμοιούνται κατά την proof-of-concept φάση των projects και κατασκευάζονται εξ 
ολοκλήρου εντός του χώρου μας. 

3D PRINTER
Το ΜΑΚΕ διαθέτει έναν 3D εκτυπωτή υψηλής ακρίβειας, o οποίος χρησιμοποιείται για να υποβοηθήσει 
τη διαδικασία του σχεδιασμού και να δώσει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Για την παραγωγή 
χρησιμοποιείται πλαστικό τύπου ABS plus, σε διαφορετικές αποχρώσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του εκάστοτε project.
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PORTFOLIO
PROTOTYPING

Προιόν: Wireless Crop Sensor

Πελάτης: Centaur Analytics, 

Ventura, CA

Περιγραφή: Το προιόν 

παραλαμβάνει ηλεκτρονική πλα- 

κέτα με σένσορες για τη συλλογή 

και μετάδοση ασύρματων μετρή-

σεων των χημικών αερίων που 

χρησιμοποιούνται σε αγροτικές 

δραστηριότητες.

Προιόν: Scanner ανάλυσης 

εργαστηριακών δεδομένων

Πελάτης: Prognosis Biotech, 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περιγραφή: Το scanner 

σχεδιάζεται για να παραλαμβά-

νει ειδικές ταινίες δειγματοληψίας 

της εταιρίας Prognosis Biotech, 

με στόχο την επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων και τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με την 

ποιότητα προιόντων γάλακτος.
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Project: Αρχιτεκτονική 

μελέτη καταστήματος DORS

Πελάτης: DORS, Χαλάνδρι 

Περιγραφή: Αρχιτεκτονική 

μελέτη, σχεδιασμός και 

εκπόνηση ειδικών κατα- 

σκευών του καταστήματος, 

σε συνεργασία με το 

αρχιτεκτονικό γραφείο 

Parthenios Architects & As-

sociates

Project: Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικού χώρου εντός παλαιάς Καπναποθήκης

Πελάτης: RobotixLab

Περιγραφή: Αρχιτεκτονική μελέτη, σχεδιασμός και εκπόνηση ειδικών κατασκευών του εργαστηρίου.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Project: Περίπτερο Δήμου Θεσσαλονίκης 

για τα 50ά Δημήτρια 

Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης 

Περιγραφή: Το περίπτερο σχεδιάστηκε 

παραμετρικά με τη λογική της επανάχρησης- 

επανασυναρμολόγησης για τις ανάγκες 

της εκάστοτε έκθεσης. Κατασκευάστηκε εξ 

ολοκλήρου από χάρτινους κυλίνδρους και 

συναρμολογήθηκε επί τόπου στο χώρο.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Project: Σχεδιασμός προωθητικού περιπτέρου στην έκθεση HO.RE.CA.

Πελάτης: FIX Hellas 

Περιγραφή: Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Parthenios Architects & Associates. 

Παραμετρική σχεδίαση που αναδεικνύει την δυναμική ταυτότητα της εταιρίας.
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PRODUCT DESIGN

Project: Αναμνηστικά αντικείμενα

Πελάτης: LIDL Hellas - ATRION Gifts 

Project: Τραπέζι παιδικών δραστηριοτήτων 

LEGO

Πελάτης: eduk8

Project: Custom Ημερολόγιο

Πελάτης: Manoukakis Orthodontics 

 

Project: Σχεδιασμός ρομποτικής πίστας στα 

πλαίσια του FLL διαγωνισμού

Πελάτης: FLL

Project: Μοναδική σφραγίδα για το Δήμο 

Θεσσαλονίκης με σκοπό τη σήμανση όλων 

των εκδηλώσεων των Δημητρίων 

Πελάτης: Δήμος Θεσσαλονίκης
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Project: Φωτιστικά installations

Πελάτης: VOID Mykonos

Περιγραφή: Κατασκευαστική λύση και κατασκευή 2 φωτιστικών για κατάστημα υγιειονομικού 

ενδιαφέροντος. Το φωτιστικό δεξιά είναι επιδαπέδιο και τοποθετήθηκε στην είσοδο του χώρου. Το 

παραμετρικό φωτιστικό στην αριστερή φωτογραφία λειτουργεί ως φωτιστικό οροφής και installation 

και κρέμεται εξ’ ολοκλήρου από την οροφή. Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Omniview.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Project: Φωτιστικό installation

Πελάτης: CHAPEL Mykonos 

Περιγραφή: Κατασκευαστική επί- 

λυση και παραγωγή παραμετρικού 

φωτιστικού installation οροφής. Σε 

συνεργασία με το αρχιτεκτονικό 

γραφείο Omniview.



15

Project: Βιτρίνα καλλυντικών 

Πελάτης: WakeUp Cosmetics 

Περιγραφή: Εντοιχισμένη βιτρίνα για 

κατάστημα καλλυντικών. Η επέμβαση είναι 

αποτέλεσμα ψηφιακής κατασκευής. Σε 

συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο 

Omniview.

Project: Αρχιτεκτονική μελέτη εισόδου και 

υποδοχής οδοντιατρικού ιατρείου

Πελάτης: Manoukakis Orthodontics

Περιγραφή: Το γραφείο της υποδοχής (κάτω) 

είναι σχεδιασμένο και κατσκευασμένο από 

το ΜΑΚΕ. Η κατασκευή είναι customized 

σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του 

χώρου και έχει ενταχθεί στο σχεδιασμό του 

brand του οδοντιατρικού γραφείου. H είσοδος 

του γραφείου (επάνω) είναι σχεδιασμένη 

επίσης σύμφωνα με το concept της υποδοχής.
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Project: Αναπαραστατική μακέτα μικρής 

κατοικίας

To κύριο υλικό κατασκευής είναι το μπάλσα, ενώ 

στηρίζεται σε βάσεις από πηλό και plexiglass

Project: Μακέτα Concept

Η μακέτα είναι κατασκευασμένη με βασικό 

υλικό κατασκευής το ατσαλόσυρμα και το plexi-

glass. Είναι τοποθετημένη σε διαφανή βάση 

από plexiglass

ΜΑΚΕΤΕΣ

Project: Μακέτα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

για την Ιατρική Σχολή Κύπρου

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από plexiglass 

κομμένο σε μηχάνημα CNC και ο περιβάλλοντας 

χώρος είναι από χαρτόνι ψίχα. Τα δεντράκια της 

μακέτας είναι κατασκευασμένα σε 3D print. Σε 

συνεργασία με 4022 architects.

Project: Αναπαραστατική μακέτα υπαρχόντων 

εργοστασιακών εγκαταστάσεων 

Η μακέτα έχει κατασκευαστεί με κύριο υλικό 

το κόντρα πλακέ θαλάσσης. Μεγάλα κομμάτια, 

όπως το εικονιζόμενο φορτηγό, τα σιλό κ.α. 

είναι προιόντα τρισδιάστατης εκτύπωσης. 
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Project: Brand Identity & 

κατασκευαστικές εφαρμογές 

για μελετητικό γραφείο στη 

Θεσσσαλονίκη

Πελάτης: Design For Efficiency 

Project: Brand Identity & 

αρχιτεκτονικές εφαρμογές 

για GREATINGS ΣΤΟΑ 

ΔΡΑΓΟΥΜΗ

Πελάτης: GREATINGS ΣΤΟΑ 

ΔΡΑΓΟΥΜΗ

 

Project: Graphic design για 

προωθητικά προιόντα  

Πελάτης: Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Θεσσαλονίκης  

GRAPHIC DESIGN & BRAND IDENTITY
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Το MAKE αναλαμβάνει τη διοργάνωση φεστιβάλ, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών συναντήσεων και 

εργαστηρίων. Σε συνεργασία με δημιουργικές ομάδες της πόλης, το Δήμο Θεσσαλονίκης και 

επισκέπτες της πόλης προετοιμάζει events τα οποία διαρκούν από ένα απόγευμα μέχρι ολόκληρες 

εβδομάδες. 

Σημαντικότατο event της πόλης, του οποίου την παραγωγή  επιμελείται το MAKE, αποτελεί το STAMP 

Festival. Μετρά ήδη 4 χρόνια ζωής και λαμβάνει χώρα στα τέλη της άνοιξης. Κεντρικό θέμα του φεστιβάλ 

είναι η προώθηση των δημιουργικών ομάδων της πόλης και η επανάχρηση των αχρησιμοποίητων 

χώρων της. Το πρόγραμμμα είναι πλούσιο σε events, workshops, ομιλίες, παρουσιάσεις και συναυλίες, 

προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο στον επισκέπτη τη δυνατότητα να επιλέξει τη μορφή επικοινωνίας, 

διασκέδασης και εκμάθησης που του ταιριάζει περισσότερο. Απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό, καθώς 

η θεματολογία των επιμέρους εκδηλώσεων αφορά πολλούς τομείς, από την εκμάθηση πλεξίματος 

μέχρι την παραγωγή βίντεο κλιπ και την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Στα 5 χρόνια λειτουργίας έχουν διοργανωθεί στο ΜΑΚΕ πλήθος εκδηλώσεων. Κάποιες από αυτές 

έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όπως η καινοτόμα Red Bull Silent Disco και η σειρά των Midnight 

Sessions. Επιπρόσθετα έχουν διοργανωθεί μία σειρά από σεμινάρια εντός του χώρου του ΜΑΚΕ, 

όπως το Arduino Workshop, το οποίο περιλάμβανε εκμάθηση της τεχνολογίας Arduino με κεντρικό 

ομιλητή καθηγητή του Μ.Ι.Τ.. Άλλες εκδηλώσεις, όπως το φιλανδικό Joululahlat επαναλαμβάνονται 

κάθε χρόνο, ενώ διοργανώνονται και τα εκάστοτε σεμινάρια, όπως το Instagram Workshop.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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STAMP Festival   

Joululahjat

Arduino Workshop  

STAMP Festival   

Red Bull Silent Disco

Midnight Sessions
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 • “Το εργαστήρι καινοτομίας που κανει πράξη τις καινοτόμες ιδέες”, Εφημερίδα Δημοκρατία, 

09/12/2013

 • “Εκθεσιακό Περίπτερο Θεσσαλονίκη”, Περιοδικό ΔΟΜΕΣ 2016, 2014   

 • “1 Μέρος για να φτιάξεις τις δικές σου DIY δημιουργίες”, Περιοδικό Cosmopolitan, 

Φεβρουάριος 2014

 • “Co-work is the new work”, Περιοδικό Parallaxi , No 209, Απρίλιος 2016

 • “Άγιος Μηνάς, Ξαναζωντανεύει η Στοά”, Εφημερίδα Μακεδονία, Αρ. Φύλλου 30127

 • “Κυκλαδίτικη Καμπυλότητα”, Περιοδικό Ελληνικές Κατασκευές, Τεύχος 219, Αύγουστος 2017

 • Αναφορά στο “The Cool Factor”, Περιοδικό GREECE IS, issue #25, 2017-2018 edition
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • “ΜΑΚΕ Creative Space”, Open Coffee, Μάιος, 2013

 • “MAKE Creative Spaces”, ΙΕΚ ΑΚΜΗ, Ιανουάριος 2014

 • “MAKE Creative Spaces, SKG Tech, Απρίλιος 2014

 • “Χτίζοντας μία καινοτόμο επιχείρηση”, Employ McAbility Week, Νοέμβριος 2014

 • “MAKE & Creative Communities”, BEhance Together, 2014

 • “Parametric Arduino Installation”, Science Festival, 2014

 • “O Μηχανικός στον 21ο αιώνα”, NOESIS, Φεβρουάριος 2015

 • “The MAKERs’ movement”, TEDx Youth, Μάιος 2015

 • “Collaborative Environments”, Meet Greece SKG, Ιούνιος 2015

 • “We Are Together”, SKG Tech, Νοέμβριος 2015   

 • “Raising Social Networking via Intelligent Objects”, Faberarium, Νοέμβριος 2015

 • Ηοw work works, Σεπτέμβριος 2016

 • “Product design from recycled materials”, EcoThess, 2016

 • “The process of implementing a prototype”, Balcan Center, Φεβρουάριος 2017

 • “The process of Prototyping “, Arduino Day, Απρίλιος 2017
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ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ





Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τ. 2310.225565  E-mail: info@make.gr

www.make.gr


