Η έκθεση που
αποθεώνει τα Brands,
έγινε πραγματικότητα!
Η επιτυχημένη έκθεση CircumEye είναι πλέον
παρελθόν, αφήνοντας πίσω της έναν
αέρα ανανέωσης και αλλαγής,
τους καλύτερους οιωνούς για το μέλλον,
τα πιο θετικά σχόλια και τις πιο όμορφες
εντυπώσεις, από έναν κλάδο που δείχνει ότι
είναι «παρών», µε σχέδια για το μέλλον και
επιχειρηματικούς στόχους.
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#CirumEye

Το ραντεβού των επαγγελματιών της όρασης έγινε πραγματικότητα, παρουσιάζοντας την πληρέστερη εικόνα των Brands. Το ενδιαφέρον ήταν μεγάλο και η επισκεψιμότητα απέδειξε ότι οι
οπτικοί επιθυμούν και στοχεύουν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρησή
τους, κάτι που µας κάνει πολύ αισιόδοξους, αφού ο κλάδος συνεχίζει δυναμικά, µε τις καλύτερες
βλέψεις για το μέλλον. Η ομάδα της διοργάνωσης του CircumEye, κατάφερε να δημιουργήσει ένα
περιβάλλον έμπνευσης και ενημέρωσης για τους οπτικούς πάνω σε καθετί νέο που κυκλοφορεί
στην ελληνική και διεθνή αγορά. Να αναδείξει σχεδιαστές και Brand με μία πιο πρωτοποριακή,
καινοτόμα και δημιουργική προσέγγιση. Συναντώντας τους πρόσωπο με πρόσωπο, οι επισκέπτες
είχαν μία μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία που κρύβεται πίσω από κάθε brand
και να κατανοήσουν τον οραματισμό και τη δημιουργική προσέγγιση κάθε σχεδίου.
Το CircumEye πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Πολιτισμού ΑΘΗΝΑΪΣ, ένα μοναδικό μέρος με
πρωτοποριακή σχεδίαση, προηγμένο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, άρτια τηλεπικοινωνιακή υποδομή και αξεπέραστη ποιότητα υπηρεσιών, όπου ο συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής
ενώθηκαν αρμονικά. »

Η τελειότητα ήταν το χαρακτηριστικό του CircumEye, του οποίου η δύναμη και η
δομή βασίζονται σε λίγα, αλλά θεμελιώδη στοιχεία: ένα μικρό group επιλεκτικών
brands και ένα μινιμαλιστικό, αλλά πολύ ελκυστικό layout, σχεδιασμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα. Η ατμόσφαιρά του CircumEye
ήταν γεμάτη από θετική διάθεση, η οποία προάγει την έμπνευση και τη δημιουργικότητα των εκθετών και των επισκεπτών αντίστοιχα, σε έναν μοναδικό χώρο, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό για τον κλάδο, ενώ η ιδέα των απλών σημείων,
σε συνδυασμό με τη μινιμαλιστική αίθουσα κατάφερε να παρουσιάσει μία δημιουργική ατμόσφαιρα!
Tα brands που συμμετείχαν στο πρώτο CircumEye, με αλφαβητική σειρά είναι:

ANDY WOLF
BLACKFIN
BLUE SKY
CHARLIE MAX
DAVID MARC
EPOS
FACE A FACE
FOR ART’S SAKE
GOLD & WOOD
IZIPIZI
KALEOS
KREUZBERG KINDER
LE SPECS
LINDBERG

MARCHEMA
MOREL
MOSCOT
PAUL SMITH
POLAR
PRO DESIGN
QUIKSILVER
ROAV
SNOB MILANO
ZEUS+DIONE
SUNDAY SOMEWHERE

Σας ευχαριστούμε όλους για την έμπρακτη υποστήριξη και τη συμμετοχή σας!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το τριήμερο 30 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου 2019.•
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Whatever the destination,
the value is in the journey.
Especially if it’s bolstered
by brands that come
from the future.
Not tomorrow. Now!

#2 edition
Nov. 30-Dec. 2, 2019

Glorifies the brands!

stay tunned
www.circumeye.gr

REVIEW

Το «Kreuzberg Kinder», τα «παιδιά» του
Kreuzberg, γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει
να είσαι ελεύθερος.Το να είσαι ελεύθερος
σημαίνει να σπάσεις τους κανόνες. Τα έξοχα κομψά και μοναδικά σχέδια μας, επηρεασμένα από πραγματικούς ανθρώπους
που ζουν στη γειτονιά Kreuzberg στο Βερολίνο, κατασκευάζονται με την υψηλότερη ποιότητα. Ιδέες και όνειρα καλλιτεχνών, ακτιβιστών, ιδιοκτητών καταστη-

KB1144S-C1

μάτων, djs και ακόμη τραπεζιτών, όλοι οι
κάτοικοι του Kreuzberg, αναπαρίστανται
στην εκλεπτυσμένη απλότητα των συλλογών μας. Είναι μια γιορτή μικτών πολιτισμών και διαφορετικών τρόπων ζωής,
όπως το ίδιο το Βερολίνο. Και το καλύτερο; Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Εκφράστε
τον αληθινό σας εαυτό ή γίνετε κάποιος
άλλος. Περάστε τα όρια και κόψτε τις
αλυσίδες! Σπάσε τους κανόνες!

KB1157O-C2

KB1146S-C1

30οC Eyewear Optimal Care
T: 2130434762 • charitos@30oc.gr
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30οC Eyewear

Optimal Care

Ελευθερίου Βενιζέλου 47, 14343 Νέα Χαλκηδόνα
Τ. 2130434762 | email: charitos@30oc.gr
Facebook: 30 C Eyewear Optimal Care

REVIEW

Ιταλική Φινέτσα, στυλ και design είναι τα
βασικά συστατικά της συλλογής Γυαλιών
της Polar. Για τους ανθρώπους, που η μόδα
και το στυλ είναι τρόπος ζωής, η απαραίτητη πινελιά για ένα ολοκληρωμένο look
είναι ένα ζευγάρι γυαλιά Polar.

PHAR08

Η Τεχνολογία των Super Polarized® φακών,
που χρησιμοποιείται σε όλη την συλλογή,
προσφέρει απαράμιλλη διαύγεια, προστασία και άνεση στις δύσκολες συνθήκες
του σύγχρονου περιβάλλοντος.

PBEV10

P3002430
OPTIX Xαλιώτης Α.Ε.

T: 2103847721-2 • info@optix.gr • www.optix.gr
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H εταιρία For Art’s Sake είναι ένα ανεξάρτητο σχεδιαστικά και lifestyle brand με
βάση στο Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 2016 και
σήμερα διατίθενται σε περισσότερα από
600 premium σημεία παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένων των Net-A-Porter και
Harvey Nichols). Στην For Art’s Sake επικεντρωνόμαστε στη λεπτομέρεια: από

την εκπληκτική τεχνοτροπία, τον μοναδικό σχεδιασμό και την προσεγμένη κατασκευή, έως τις πολυτελείς βελούδινες
συσκευασίες μας! Πολλοί celebrities όπως
οι Beyonce, J Lo, Aimee Song και Rita Ora
φορούν και αγαπούν τα καινοτόμα γυαλιά
For Art’s Sake, επιλέγοντάς τα στις καθημερινές τους εμφανίσεις!

Air Green GX3

Valentine Navy GC2

Teddy Purple GW3

DK FRAMES

T: 2100081939 • maria.dkframes@gmail.com
37

REVIEW

Από το 1969 η Quiksilver είναι συνώνυμο
της δράσης και της περιπέτειας.
Για ανθρώπους που ζουν χωρίς όρια και
στερεότυπα, που ανταποκρίνονται σε κάθε
πρόκληση με τόλμη και πάθος. Έμπνευση
και οδηγός μας είναι αυτοί οι πρωτοπόροι

EQS1127_229_FRT1

που δημιουργούν τους κανόνες του αύριο.
Η συλλογή γυαλιών της Quiksilver προσφέρει στυλ και την απαραίτητη τεχνολογία για να ανταποκρίνονται σε κάθε
πρόκληση.

QSEQYEY03030-XSSB

QSEQYEY03095-XCGPOPTIX Xαλιώτης Α.Ε.

T: 2103847721-2 • info@optix.gr • www.optix.gr
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Circum_1200x700_FAF_Pro.indd 1

20/03/2019 12.35

H νέα συλλογή γυαλιών ηλίου από την
ProDesign Denmark έχει τέλεια εφαρμογή
και παλέτα χρωμάτων που πλαισιώνει
όμορφα τα μάτια. Η ProDesign Denmark
έχει 40 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία
όμορφων σκελετών με καθαρή σκανδιναβική εμφάνιση. Κατά το σχεδιασμό, σημαντικό ρόλο είχε η εστίαση στην τήρηση
μιας στενής σχέσης μεταξύ λειτουργικότητας και οπτικής έκφρασης.

6515 cοl.1122

Τα νέα γυαλιά ηλίου έχουν μοντέρνους
χρωματισμένους φακούς που ταιριάζουν
με το χρώμα του σκελετού και ποικίλλουν
από το παραδοσιακό μαύρο ή καφέ σε γαλάζιο αλλά και ακόμα στο διαφορετικό ροζ.
Σε όλους τους σκελετούς μπορούν να τοποθετηθούν συνταγογραφούμενοι φακοί
(RX-able) και ολόκληρη η οπτική συλλογή
μπορεί να συνοδευτεί από clip on φακών
ηλίου!

3607 cοl.6034

5168 cοl.2022

Design Eyewear Group -

Γιώργος Δούναβης

Τ: 6932323261 • gdo@designeyeweargroup.com • prodesigndenmark.com
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Λεπτές, παιχνιδιάρικες και θορυβώδεις
γραμμές, από φως και χρώμα, προσφέρουν μεγαλοπρέπεια και εντυπωσιακά
σχήματα.
Στη νέα σειρά της FACE A FACE κυριαρχούν
τα χρώματα και οι εκφραστικοί όγκοι οι
οποίοι δημιουργούν γυαλιά έργα τέχνης.
Η FACE A FACE προκαλεί την αντίληψη
του σχεδιασμού των σκελετών και διερευνά το φαινόμενο της συναισθησίας

ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει νέες
διαστάσεις στην τέχνη.
Αυτή τη σεζόν, το Creative Design Studio
της FACE A FACE στο Παρίσι, δημιούργησε μια συναρπαστική συλλογή γυαλιών
ηλίου που αναβοσβήνει, όπως οι ακτίνες
του φωτός. Η παλέτα χρωμάτων είναι
απαλή και όμορφη και η προσθήκη εκπληκτικών φακών μετατρέπει κάθε ιδέα σε
πραγματικό κομμάτι τέχνης.

Bocca_20s2-2045

Seven2-4047

Anouk2-3064

Design Eyewear Group -

Γιώργος Δούναβης

Τ: 6932323261 • gdo@designeyeweargroup.com • faceaface-paris.com
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Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν αισθάνονται ποτέ την επιθυμία να φύγουν
από το σπίτι τους. Είναι ικανοποιημένοι
να παραμείνουν στην πόλη που γεννήθηκαν, στον καναπέ που πάντα κάθονται,
έχοντας πάντα την θέα των 360 μοιρών
γύρω τους.
Έπειτα είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να καθίσουν στο
ίδιο σημείο και κρατούν πάντα τα διαβατήριά τους στα χέρια τους - για κάθε περίπτωση. Είτε το αποκαλείτε, αγάπη για
ταξίδια ή μια καλή συνήθεια που εκφράζει
την περιέργεια - το γεγονός παραμένει το

HITOMI Mother of pearl

ίδιο: Η “πείνα” σας να εξερευνήσετε ταξιδεύοντας, δεν μπορεί να σβήσει, ανεξάρτητα από το πόσες διακοπές ή ταξίδια
πραγματοποιείται. Για σας, υπάρχει πάντα
κάποιος νέος προορισμός που πρέπει να
γνωρίσετε, κάποιος διαφορετικός τόπος
για να εξερευνήσετε. Βρίσκεστε σε πτήσεις τελευταίας στιγμής και σε ταξίδια
χωρίς προορισμό. Οι προορισμοί απαιτούν
σχέδια, και δεν είστε οπαδοί του σχεδιασμού. Από την εμπειρία σας, το ταξίδι
χωρίς σχεδιασμό οδηγεί πάντα σε περισσότερο ενθουσιασμό!
Καλώς ήλθατε, είναι Κυριακή, Κάπου.

ΑBELLA Black

PIPER Rose Gold

ΕΧΑRCO A.E.

T: 2103236569 • info@exarco.gr • www.exarco.gr
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Η Gold & Wood αποτελεί έναν διαφορετικό
σχεδιαστικό οίκο, ένα μοναδικό “Maison
d’Exception”, που καλλιεργεί την ιδιομορφία
της και προσωποποιεί την Παράδοση, την
Κληρονομιά, την Καινοτομία και την Αυθεντικότητα. Το 1995, ο Maurice Léonard δημιούργησε τη Gold & Wood και θεμελίωσε

το εργαστήρι της χειροποίητης παραγωγής
του, στο Λουξεμβούργο.
Ο σημαντικότερος στόχος της Gold & Wood
είναι να προσφέρει μοναδική ευχαρίστηση
και όνειρα με τη κατασκευή πρωτοποριακών Γυαλιών και Κοσμημάτων, υψηλής
ποιότητας.

CHELSEA 02.04

VANESSA AZAR 01.04

GAIA 03.01

PMK Views

T: 6936687454 • mara.kantza@windowslive.com • www.pmkviews.com
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Από το 1979, η Le Specs έγινε παγκοσμίως
γνωστή για την καινοτόμα συλλογή γυαλιών ηλίου σε έξυπνη τιμή. Με τη φήμη
του απόλυτου καλοκαιρινού αξεσουάρ, η
Le Specs επέβαλε τα Trends στη παγκόσμιο σκηνικό μόδας με τα σχέδια της να
θεωρούνται κλασσικά και cult.
Τα Le Specs έχουν φορεθεί από πολλούς
και πολλές διάσημους/ες που επηρεάζουν

LSP1902001_1 MATRIARCH

την παγκόσμια μόδα όπως η Beyoncé,
Rihanna, Gigi και Bella Hadid, Lady Gaga,
Zayn Malik, Kendall Jenner και Justin Bieber.
Με ρηξικέλευθη προσέγγιση, η Le Specs
έγινε γνωστή για τις τολμηρές συνεργασίες της με αρκετούς από τους πιο σημαντικούς Avant guarde σχεδιαστές μόδας
όπως: Adam Selman, Craig and Karl, House
of Holland και Jordan Askill.

LSP1902127_1 BODY BUMPIN

123456789
LSP1926585_1 BUNNY HOP
DK FRAMES

T: 2100081939 • maria.dkframes@gmail.com
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Είναι ιδέα, άποψή, ένα διαφορετικό
concept ready - to - wear γυαλιών ηλίου
και πρεσβυωπίας. Μοντέρνα σχέδια που
συνδυάζουν το χρώμα τη διασκέδαση και
την ευκολία του να κάνεις το γυαλί σου
πραγματικό αξεσουάρ.
Προσφέρουμε λύσεις για να ανταποκρι-

SUN_LIGHTAZURE_PLIEE_RVB

θούμε στις ανάγκες όλων και να ολοκληρώσουμε το καθημερινό τους σ τυλ.
Lifestyle γυαλιά ηλίου, τα οποία παντρεύουν τον σχεδιασμό, το χρώμα και τη διασκέδαση. Αλλά πάνω απ’ όλα, βάζουμε ένα
χαμόγελο στα πρόσωπα των ανθρώπων
με χρώμα, στυλ και απλότητα.

SUN_YELLOWCHROME_PLIEE_RVB

SUN_FLASHLIGHTS_PLIEE_RVB

KOKKORIS OPTICS

Τ: 2109627700 • info@fashioncode.gr
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ΓΟΥΝΑΡΗ 111, ΓΛΥΦΑ∆Α ΤΗΛ.: 210 9627700
FAX: 210 9606550 E-mail: info@fashioncode.gr
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

REVIEW

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΤΥΛ
Ο εμβληματικός σχεδιαστής Paul Smith,
διάσημος για το συνδυασμό του Βρετανικού “classic style with a twist”, παραμένει
πιστός στις βασικές αρχές της εταιρίας
και την αδιαπραγμάτευτη επιμονή του
στην ποιότητα!
Όλα τα γυαλιά είναι χειροποίητα, χρησιμοποιούν εξαιρετικά υλικά και σχεδιάζο-

ALFORD

νται με ιδιαίτερη προσοχή στην καλή
εφαρμογή. Κάθε συλλογή κατασκευάζεται
εξ ολοκλήρου στις ιταλικές Άλπεις, από
παραδοσιακούς τεχνίτες που χρησιμοποιούν μόνο acetate από το κλασσικό Ιταλικό
εργοστάσιο Mazzucchelli.

ASKEW

ANDERSON

GLASSROOM

Τ: 2106728052 • support@glassroom.gr • www.glassroom.gr
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Μια συναρπαστική ματιά στο παρελθόν.
H δημοφιλής εταιρία από την Nέα Yόρκη,
MOSCOT, παρουσιάζει κάτι περισσότερο
από γυαλιά εμπνευσμένα από το παρελθόν.
Δύο, vintage αλλά και τόσο επίκαιρες,
συλλογές: την MOSCOT Originals and
MOSCOT Spirit.
Παγκοσμίως γνωστή για τα iconic γυαλιά

της, με μια εμπειρία εκατό ετών στο χώρο
των οπτικών και με αυστηρή προσήλωση
στους τρόπους παραγωγής, θέτει σαν αποστολή να προσφέρει στους πελάτες της,
μια μεγάλη ποικιλία επιλογών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, ασύγκριτη αντοχή και απαράμιλλο,
διαχρονικό στυλ.

SIMCHA SUN

MACHER

GENUG SAGE

GLASSROOM

Τ: 2106728052 • support@glassroom.gr • www.glassroom.gr
49

REVIEW

Η Charlie max γεννήθηκε στο Μιλάνο, την
αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα της μόδας
και είναι η προσπάθεια δύο νέων ανθρώπων
με όραμα να δημιουργήσουν μια συλλογή
γυαλιών ηλίου που απευθύνονται σε όλους
τους καλαίσθητους ανθρώπους. Εμπνευσμένοι από το Μιλανέζικο στυλ, τις νέες
τάσεις της μόδας και τα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης, το νέο brand χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία στο design με εκκεντρικά έως πολύ εκλεπτυσμένα μοντέλα.

STENDHAL_B1N33

Εδρεύοντας στο Belluno, παραδοσιακό κέντρο στην τέχνη της κατασκευής γυαλιών,
η ομάδα της Charlie max δεν εγγυάται μόνο
το design αλλά και την υψηλή ποιότητα στην
κατασκευή και την ποιότητα των υλικών.
Με κεντρική φιλοσοφία την αισιοδοξία για
το μέλλον και την πίστη στην πρωτοπορία
σε όλους του τομείς, η Charlie Max εκπροσωπεί έναν κόσμο με κέφι συνεχώς μεταβαλλόμενο.

PORTELLO_GLR72

CONCHETTA_P1L81

Σ.Α. ΒΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

T: 2105190000 • info@bairamoglou.gr • www.bairamoglou.gr
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Υπέρ ελαφρύ, μινιμαλιστικό design χωρίς
βίδες, κολλήματα ή πριτσίνια είναι αυτό
που κάνει την LINDBERG να ξεχωρίζει. To
συνδυαστικό σύστημα της, επιτρέπει στον
πελάτη να εξατομικεύει τα γυαλιά του και
την εφαρμογή τους σε κάθε προσωπικό

στυλ ανάμεσα σε ένα τεράστιο εύρος βραβευμένων σχεδίων.
Διακριτική κομψότητα και τεχνολογική
καινοτομία κάνουν την LINDBERG την πεμπτουσία του Δανέζικου Design.

CircumEye_DigitalPrintLogo_60x40cm.indd 1

LINDBERG air titanium rim Edwin

LINDBERG

- Αντώνιος Παγκούτσος

T: 0080045128403 • sales@lindberg.com • www.lindberg.com
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Τα Blackfin είναι χειροποίητα γυαλιά τιτανίου υψηλής ποιότητας. Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από το 1971.
Κάθε σκελετός δημιουργείται μόνο από
το καθαρότερο Ιαπωνικό τιτάνιο, αλλά

BF868-VENTURA-col.1040

έχει επεξεργαστεί εξ ολοκλήρου στην
Ιταλία, ακολουθώντας διάφορα στάδια
παραγωγής: εκφράζει μία βιομηχανική,
αλλά επίσης και χειροποίητη μέθοδο.

BF871-CORALCOVE-col.1040

BF854-NEW ORLEANS-col.1050

Concept 3 Eyewear

Τ: 2105811496 • vde@c3e.gr • www.c3e.gr
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Το DAVID MARC EYEWEAR είναι Ιταλικό
Brand το οποίο συνδυάζει την ποιότητα
και το στυλ. Κάθε Frame δημιουργείται
στο χέρι προσφέροντας απαράμιλλο Ιταλικό Design και Style. Η συλλογή είναι
διαχρονική και χρησιμοποιεί εξαιρετικά
υλικά κατασκευής.

R09 M76

M013 G

G011 AP

SunnySide-up

Τ: 2106831759 • babis@sunnyside-up.gr • www.sunnyside-up.gr
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Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 ετών,
το Snob Milano έχει περάσει από την ύπαρξη μιας ιδέας στο σχεδιαστήριο του
Tommaso Bossetti σε ένα προϊόν που χαράζει έναν δικό του δρόμο. Τη γρήγορη αυτή
ανάπτυξη βοήθησε καθοριστικά και η συνεργασία και συμμετοχή των εταίρων
FRANCO SORDELLI και ZEISS. Το Snob
Milano βρίσκεται περίπου στη μέση ανάμεσα σε mainstream και high-end brands.
Είναι κατάλληλο για ανθρώπους που δεν
επιθυμούν μια μάρκα μαζικής παραγωγής,
αλλά ταυτόχρονα και δεν είναι έτοιμοι να

στραφούν σε πιο “περίεργα” μοντέλα. Απευθύνεται σε οπτικούς που θέλουν να παρουσιάσουν στο κατάστημα τους Brands που
προέρχονται από ανεξάρτητους σχεδιαστές, αλλά το κάνουν σταδιακά. Το γεγονός
ότι η σχεδίαση δεν είναι ακραία, και ότι
παράγονται στην Ιταλία, στο εργοστάσιο
της FRANCO SORDELLI, είναι πραγματικά
γεγονός καθησυχαστικό για αυτούς.
Το Snob Milano είναι ένα σήμα που κάθε
οπτικός πρέπει να συστήσει στους πελάτες
του, καθώς είναι το είδος των γυαλιών
που πωλούν σήμερα!

Nίκος Σιγιολτζάκης

T: 6944773361 • nikossigioltzakis@yahoo.gr • www.snobmilano.com
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Η προσωποποίηση της μόδας, του καινοτόμου σχεδιασμού, της ποιότητας και του
πάθους για ζωή! Εκφράζει το σύγχρονο
eyewear, συνδυάζοντας το στιλ, την πολυτέλεια και τη δημιουργία, στοιχεία τα οποία
εξασφαλίζουν την πολύχρονη εμπειρία και
επιτυχία της. Ο τρόπος με τον οποίο μεταμορφώνονται οι άντρες και οι γυναίκες
που επιλέγουν τις συλλογές γυαλιών της
Kaleos αποτελεί και τη φιλοσοφία της,
οπότε ο χώρος της μόδας είναι αναπόσπαστο κομμάτι και οδηγός κάθε σχεδίου.

Η διαφορετικότητα, η κομψότητα, η ποικιλία σχεδίων και υλικών, καθώς και η ποιότητα χαρακτηρίζουν το πολυτελές brand,
που μέσα από τις συλλογές του στοχεύει
στην αποκλειστικότητα.
Η Kaleos απευθύνει τους μοναδικούς σκελετούς της στις δυναμικές γυναίκες και
τους απαιτητικούς άνδρες που έχουν ως
πρωταρχικό κριτήριο την πολυτέλεια, νιώθοντας άνετοι, κομψοί και με πολλή αυτοπεποίθηση!

ΤΗΕ WORKSHOP

T: 2109314549 • info@theworkshop.com.gr • www.theworkshop.com.gr
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Τα Andy Wolf κατασκευάζονται σ το
Hartberg της Αυστρίας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 και από τότε μέχρι και σήμερα
όλα τα στάδια της παραγωγής, από τον
σχεδιασμό μέχρι και την διανομή γίνονται
τοπικά από τα γραφεία τους στην Αυστρία.
Αυτή τη στιγμή η εταιρία αντιπροσωπεύεται σε 45 χώρες.

HUME_B

Τα Andy Wolf καταφέρνουν και συνδυάζουν
άψογα την υψηλή ποιότητα με τις σύγχρονες και συνεχώς εναλλασσόμενες τάσεις
της μόδας.

ELIZA_E

BLAIR_A

ΤΗΕ WORKSHOP

T: 2109314549 • info@theworkshop.com.gr • www.theworkshop.com.gr
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“Αrchetypon” Eyewear Collection SS19
“Archetypon” σημαίνει υπόδειγμα, πρότυπο
και συνδέεται άμεσα με την πλατωνική
φιλοσοφία. Η νέα συλλογή γυαλιών ηλίου
“Zeus+Δione” είναι minimal, με γεωμετρικές – δωρικές, καθαρές γραμμές και ακρίβεια στη λεπτομέρεια του σχεδιασμού.
Χαρακτηριστικό έμβλημά της, στους βραχίονες το ελληνικό γράμμα “Δ”, όπου και

χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της. Η ιδιαίτερη αισθητική αλλά και οι τολμηρές
γραμμές καθώς και τα μοντέρνα στοιχεία
σχεδιασμού συνθέτουν τη μοναδικότητα,
την πολυτέλεια και τη διαχρονική απλότητα ολόκληρης της συλλογής “Archetypon”
με χειροποίητα και υψηλής ποιότητας
γυαλιά ηλίου για την γυναίκα και τον άνδρα
του σήμερα.

HEXAGON C4

SPIRAL I C2

AION C2

NEA OPTIKI S.A.

T: 210 211 6001 • info@eyeweardesignlab.gr • www.eyeweardesignlab.gr
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Η ιστορία για την Morel αρχίζει το 1880:
Πάνω από όλα πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση με τη δημιουργία γυαλιών σε εύρος μίας χρονικής περιόδου 4
γενεών. Μέσω του έξυπνου σχεδιασμού,
της καινοτομίας και των υψηλών προδιαγραφών, τα γυαλιά Morel χαρακτηρίζονται για τη μοναδική τους σχεδιαστική
καινοτομία. Πρόκειται για μια ιστορία, μια
τεχνογνωσία με αξίες και τη φιλοδοξία
της κατασκευής των καλύτερων γυαλιών

LIGHTEC 30107L ND10

οράσεως παγκοσμίως.
Πλούσια σε κληρονομιά αλλά και από πρωτοποριακό πνεύμα η Morel έχει δημιουργήσει iconic μοντέλα που έχουν θέσει
άριστες προδιαγραφές στην παγκόσμια
οπτική αγορά.
Περισσότερο από μια υπέροχη συλλογή
φωτογραφικού υλικού, η νέα καμπάνια
έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις εμπνεύσεις και τις κρυφές ιστορίες πίσω από
κάθε δημιουργία Morel.

LIGHTEC 30100L NV03

ÖGA 10094O NG01

NEA OPTIKI S.A.

T:210 211 6001 • info@eyeweardesignlab.gr • www.eyeweardesignlab.gr
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Αποκλειστική διάθεση ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., Τηλ. 210 211 6001

REVIEW

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR SPEKTRA
www.spektra.gr

ANYWHERE EYEWEAR
Το ROAV «γεννήθηκε» στο Los Angeles –
California από μια ομάδα σχεδιαστών /
τεχνολόγων σε συνεργασία με σύγχρονους
και πολυάσχολους ανθρώπους που απολαμβάνουν τις εμπειρίες της ζωής αναζητώντας τις καλύτερες επιλογές.
Το ROAV είναι το καλύτερο ζευγάρι γυαλιών που μπορείς να έχεις παντού και
πάντα μαζί σου.

ATLAS

Κατασκευάζεται με τις τελευταίες τεχνολογίες για να είναι:
-	Ελαφρύ 15gr από ατσάλι 0.6mm
- Ανθεκτικό και εύκολο στην χρήση του
(χωρίς βίδες με τηλεσκοπικούς μηχανισμούς)
- Πολωτικό (Polarized lenses UVA+UVB)

ECHO

SCARLET
Ι.ΓΚΙΩΝΗΣ - ΣΠΕΚΤΡΑ και Σια οε.
Τ: 210-9766884 • www.spektra.gr
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Made in Italy

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR SPEKTRA
www.spektra.gr

EPOS μια συλλογή διαχρονικών γυαλιών
που κατασκευάζονται στην Ιταλία.
Ο ιδρυτής των γυαλιών EPOS, ήταν Μιλανέζος της υψηλής κοινωνίας και μέλος
ιδιωτικών κλαμπ και θεάτρων στην πόλη,
ανάμεσα στα οποία και η “Σκάλα” του Μιλάνο. Ήταν περήφανος να σχεδιάζει και να
δημιουργεί διαχρονική κομψότητα για τους
πελάτες του.

Μια μέρα εμπνεύστηκε από έναν διάσημο
Άγγλο αρχαιολόγο που αγαπούσε την Ελληνική κουλτούρα και τους μύθους των
Ολύμπιων θεών…
…Έτσι εκείνο το απόγευμα άρχισε να σχεδιάζει σκελετούς γυαλιών σε διαχρονικές
αρμονικές και κομψές φόρμες σε χρώματα
λιτά και φυσικά.

Castore

Ζeto

Polluce

Ι.ΓΚΙΩΝΗΣ - ΣΠΕΚΤΡΑ και Σια οε.
Τ: 210-9766884 • www.spektra.gr
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Στη BLUESKY έχουμε την φιλοδοξία να
σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε διαχρονικούς, καινοτόμους σκελετούς. Σχεδιάζουμε, Κατασκευάζουμε, Αγαπάμε τις
δημιουργίες μας, Αυτό είναι – αυτοί είμαστε! Γνωρίζουμε τη διαδικασία, από το
σχεδιασμό έως την παράδοση και εμπλεκόμαστε σε κάθε στάδιο. Όλοι οι σκελετοί
μας κατασκευάζονται στο δικό μας εργοστάσιο και παράγονται σύμφωνα με ακριβή πρότυπα, χρησιμοποιώντας μόνο τις
καλύτερες τεχνικές παραγωγής.

Olinda Tropical

Ανανεώνουμε συνεχώς τις συλλογές μας,
ώστε να μπορείτε πάντα να επιλέξετε
από τις πιο πρόσφατες τάσεις της μόδας.
Όντας ευέλικτοι και τολμηροί είμαστε
στο επίκεντρο. Παραβαίνουμε τους κανόνες, για να διευρύνουμε τα όρια του σχεδιασμού και να αντικαταστήσουμε το
αναμενόμενο με το εξαιρετικό, δίνοντάς
σας μια ευρύτερη γκάμα επιλογών. Τα
σχέδια μας είναι σύγχρονα ώστε να ταιριάζουν σε μια σειρά σχημάτων προσώπου
και προσωπικοτήτων.

Moulin Rouge

Koya Quartz

30οC Eyewear Optimal Care
T: 2130434762 • charitos@30oc.gr
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‘Crowned Independent Generation’
Το Marchema είναι ένα νέο Independent
design eyewear brand από το Μιλάνο, που
υπηρετεί τις έννοιες του ‘space design’
και της ‘avant-garde’ μόδας. Με την εγγύηση του ‘handmade in Italy’, δημιουργεί
σκελετούς νέας γενιάς, με ένα σύγχρονο,
καλαίσθητο αυθεντικό σχεδιασμό, ‘καθαρές’ νεανικές σιλουέτες, ιδιαίτερο φινίρισμα και υψηλής ποιότητας υλικά όπως

ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι για εξαιρετικά ελαφριούς σκελετούς, Ιταλικό
Mazzucchelli acetate επεξεργασμένο με
τις τελευταίες τεχνικές παραγωγής και
φακούς Carl Zeiss. Συνοδεύεται από μία
πρωτότυπη, πολυχρηστική θήκη.
Το brand Marchema διανέμεται σε αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά από
την Opticomm Hellas.

FARFALLA

PENTACOLORE

SPACEDISCO

Opticomm Hellas

T: 210 8654150 • marketing@opticomm.gr • www.opticomm.gr
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