Δελτίο τύπου
Green Concept Award 2021 Nomination
Ελλάδα, Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου – 1461 συμμετέχοντες από 51 χώρες υπέβαλαν αίτηση
για το Green Product Award 2021. Το GREAT είναι η μοναδική ελληνική συμμετοχή που
που προκρίθηκε στο παγκόσμιο διαγωνισμό Green Concept Award 2021, υπό την αιγίδα
του ιδρύματος IKEA, στην κατηγορία Interior & Lifestyle!
Το GREAT είναι ένα σύστημα καλλιέργειας βρώσιμων φυτών
μέσα στο διαμέρισμα. Ο άνθρωπος, μέσω μίας ειδικά
κατασκευασμένης μηχανής εκγύμνασης, παράγει ο ίδιος την
ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται το σύστημα για να
αναπτυχθούν τα φυτά στις βέλτιστες συνθήκες, εξοικονομώντας
τους φυσικούς πόρους.
H δημιουργός και σχεδιάστρια Κωνσταντίνα Εγγλέζου
οραματίστηκε ένα 100% πρωτοπόρο και οικολογικό προϊόν που
στοχεύει σε ένα αειφόρο μέλλον, προστατεύοντας το
περιβάλλον και βελτιώνοντας τη σωματική και ψυχική υγεία του
σύγχρονου αστικού κατοίκου.
Το έργο επικεντρώνεται στην πολυδιάστατη έννοια της αστικής
γεωργίας, μελετά τον συγχρονο τρόπο ζωής και ενσωματώνει
στη καθημερινότητα του αστικού κατοίκου τη σωματική
δραστηριότητα. Το GREAT συνδυάζει τις πράσινες τεχνολογίες,
με στόχο ένα πιο υγιές μέλλον πρώτα σε ατομικό επίπεδο και
μετέπειτα σε συλλογικό.
“Το Great είναι ένα καλό παράδειγμα για το υψηλό επίπεδο ποιότητας και πάθους
της δημιουργού για ένα βιώσιμο μέλλον."
- Nils Bader, Director Green Product Award

Μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου, λαμβάνει χώρα η online
ψηφοφορία για το κοινό και μπορείτε να στηρίξετε
με τη ψήφο σας τη μοναδική ελληνική πρόκριση στο
παγκόσμιο διαγωνισμό «Green Concept Award 2021”.
Εδώ: https://www.gp-award.com/en/produkte/great
Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά περισσότερες
από 45.000 ψήφοι και απομένουν λίγες ακόμα μέρες.
Από τις 14 έως τις 16 Απριλίου, το μεγάλο φινάλε θα
πραγματοποιηθεί ψηφιακά και θα περιλαμβάνει τελετή
απονομής βραβείων, καθώς και διάφορες ομιλίες
σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη.
Στόχος του βραβείου είναι η παρουσίαση καινοτόμων
ιδεών στο κοινό και η παροχή ευκαιριών δικτύωσης για
τους συμμετέχοντες.

Το Green Concept Award - πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα του
ομίλου ΙΚΕΑ, IKEA-Stiftung - εστιάζει αυστηρά σε έννοιες, υλικά και καινοτόμες ιδέες
που δεν υπάρχουν ακόμη στην αγορά. Οι ετήσιοι υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τις
επερχόμενες τάσεις των βιώσιμων καινοτομιών.
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