
DREAM WORKERS



“Once you have tasted

flight, you will for ever

walk the earth with your

eyes turned skyward,

for there you have

been, and there you will

always long to return. ”

― Leonardo da Vinci



Mια εμπνευσμένη Ομάδα Δημιουργίας







6      DREAM WORKERS

Dream Workers

Οι Dream Workers, στην 1η Τελετή Απονομής του 
νέου θεσμού των Event Awards 2016, βραβεύτηκαν 
ως «η ομάδα των μεγάλων επιτυχιών» και κέρδισαν 
το χρυσό βραβείο ως η «Καλύτερη Δημιουργική 
Ομάδα στην Ελλάδα».  

Η ομάδα των μεγάλων επιτυχιών

Ταυτόχρονα στον ίδιο διαγωνισμό, το τελευταίο τους project, το «Εργοστάσιο και Μουσείο 
Σοκολάτας» κέρδισε το χρυσό βραβείο και ανακηρύχτηκε ως το Best Event της χώρας μας. 

Βραβεύτηκε επίσης, ως η κορυφαία κινητή έκθεση της Ελλάδας  στα Tourism Awards 2016.
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Dream Workers

- Θεματικά πάρκα
- Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
- Εκθέσεις 
- Μουσεία 
- Εποχιακά events 
- Θεματικές κατασκευές 
- Διαδραστικά εργαστήρια
- Κινητές εκθέσεις 

ΗΗ ανάγκη δημιουργίας στην Ελλάδα ιδιαίτερων χώρων, Θεματικών 
Πάρκων αλλά και Δράσεων που θα παρέχουν σε παιδιά, σε νέους και σε 
ενήλικες, τη «νέα γνώση» σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία, την ελκυστικότητα  
και την πρωτοτυπία, «γέννησαν» τους Dreams Workers. 

Βασικό στοιχείο της Φιλοσοφίας των δράσεων της Ομάδας, είναι η έμπνευση της ξεχωριστής ιδέας…

Δραστηριοποιούνται στον χώρο των Θεματικών πάρκων, των Εκθέσεων και των εκδηλώσεων από το 2002. 
Πλαισιώνονται από  ειδικευμένα στελέχη με τεράστια εμπειρία στο δημιουργικό και οργανωτικό τμήμα.  
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-  Ιδέα... 
επενδύουμε στο θαύμα της «καλής ιδέας»!

-  Σχεδιασμός...   
σχεδιάζουμε με βάση τη «δημιουργική μας τρέλα»!

-  Υλοποίηση...  
υλοποιούμε σε «απόλυτο βαθμό» τoν στόχο μας!

-  Λειτουργία...  
λειτουργούμε επαγγελματικά, αποτελεσματικά, με 

πρωτοτυπία και έμπνευση!

-  Επιτυχία...  
απλώς την απολαμβάνουμε!!!
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Κάπως έτσι ξεκινά η επιτυχία...



Ονειρούπολη Δράμας
Έμπνευση – σχεδιασμός και υλοποίηση με τον Δήμο Δράμας για 7 χρόνια (2004 – 
2010), της εκδήλωσης που άλλαξε μια πόλη αλλά και όλα όσα γνωρίζαμε για τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων στην Ελλάδα. 
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Όταν μια μικρή πόλη, γίνεται 
«Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»…
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«Ο Μύλος των Ξωτικών» 

Έμπνευση – σχεδιασμός και υλοποίηση της 
μεγαλύτερης πλέον Χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης στην Ελλάδα. 
«Ο Μύλος των Ξωτικών» στα Τρίκαλα ξεκίνησε από τον Δήμο Τρικκαίων και την e-Trikala 
Α.Ε  με μεγάλη επιτυχία το 2011 και κορυφώθηκε με 1.000.000  επισκέπτες το 2014-15, 
αποδεικνύοντας ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο…
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Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
που έσπασε όλα τα ρεκόρ!
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«Εργοστάσιο και  
Μουσείο Σοκολάτας» 
Έμπνευση – σχεδιασμός και υλοποίηση μιας ιδέας, που αποτέλεσε διεθνώς ένα από τα 
κορυφαία και πιο ελκυστικά Θεματικά Πάρκα. 

Μια παραγωγή της ΔΕΘ – Helexpo  
με τεράστια επιτυχία και ακατάρριπτα 
ρεκόρ επισκεψιμότητας. 
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«Οι Μυστικοί Κόσμοι
του Ευγένιου Τριβιζά» 
Ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσμο του παραμυθιού και τις παραμυθοχώρες του 
πολυβραβευμένου και πολυαγαπημένου παραμυθά! 

Με υψηλά εκπαιδευτικά 
στάνταρντς και έντονο διαδραστικό 
και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 
δημιουργήθηκε ένα παραμυθένιο 
θεματικό πάρκο, κυριολεκτικά βγαλμένο 
από τον μαγικό κόσμο της αστείρευτης 
φαντασίας του Ευγένιου Τριβιζά.
Έμπνευση – σχεδιασμός και υλοποίηση μια ιδέας που από την πρώτη στιγμή
ενθουσίασε το κοινό.
Παραγωγή : ΔΕΘ – Helexpo
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"Γιγάντιοι Δεινόσαυροι"

Τo θεματικό πάρκο "Δεινόσαυροι" αποτέλεσε ένα 
ξεχωριστό υπόδειγμα θεματικού πάρκου στο είδος 
του. 

Με συνολικά 26 ομοιώματα, με κίνηση, χρώματα και ήχους και σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση 
του χώρου, οι επισκέπτες με μια «μηχανή του χρόνου» ταξίδεψαν στο παρελθόν, στην εποχή που ζούσαν 
τα τεράστια και τα προϊστορικά ζώα.

Από τα εντυπωσιακότερα υπερμεγέθη εκθέματα ήταν ο Τ-Ρεξ, ο κολοσσιαίων διαστάσεων, 
προϊστορικός, θηρευτής Τυραννόσαυρος, με 6 μέτρα ύψος και 14 μέτρα μήκος, ο Διπλόδολος με τη 
μακριά ουρά, ο Βραχιόσαυρος, με τον πανύψηλο λαιμό που θυμίζει ελέφαντα. Η  γνωριμία με τους 
γιγάντιους δεινόσαυρους που κυριαρχούσαν στη Γη κατά τον Μεσοζωικό αιώνα γινόταν με ξενάγηση 
και περιήγηση σε έναν μουσειακό χώρο διαμορφωμένο με φυτά και απολιθώματα ως φυσικό περιβάλλον 
όπου ζούσαν τα προϊστορικά ζώα. Η επαφή μέσα από την κίνηση και το άγγιγμα συνέβαλε σε ένα 
μοναδικό, διαδραστικό και ψυχαγωγικό παιχνίδι.

Το συγκεκριμένο θεματικό πάρκο είναι μια παραγωγή της ΔΕΘ – Helexpο σε συνεργασία με την 
Eksagon. Ο σχεδιασμός και η ιδέα του concept είναι των Dream Workers. Δημιουργήθηκε 
σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη του Παλαιοντολογικού Ιδρύματος Felix de 
Azara, του Πανεπιστημίου Maimonides της Αργεντινής και είχε την πολύ «βαριά» υπογραφή 
και την επιμέλεια του Sebastian Apesteguia, διεθνούς φήμης παλαιοντολόγου και διδάκτορα στις 
Φυσικές Επιστήμες.
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"Ηρακλής - Οι 12 Άθλοι"

Ο μυθικός υπερ-ήρωας Ηρακλής αποτελεί ένα από 
τα πιο γνωστά και τα μεγαλύτερα brand names του 
κόσμου. 

Η Ελληνική Μυθολογία αποτέλεσε παγκοσμίως, πηγή έμπνευσης για εκατοντάδες συγγραφείς και 
ιστορικούς, για καλλιτεχνικά αριστουργήματα καθώς και για δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές 
παραγωγές. 

Τα δυο αυτά συνδυάζονται στο πρωτότυπο και διαδραστικό, μυθολογικό, θεματικό πάρκο «Ηρακλής 
- Οι 12 Άθλοι». Οι Dream Workers σε συνεργασία με την Eksagon Exhibitions, δημιουργούν έναν 
πολυθεματικό χώρο με στοιχεία μοναδικότητας και σύνθεση του συνόλου των θεμάτων που άπτονται 
της ιστορίας του Ηρακλή, με επιπλέον πρωτότυπες ιδέες που αναδεικνύουν ολόκληρο το φάσμα των 
μηνυμάτων, των μύθων και των άθλων του, καθώς και της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. 

Η ξενάγηση στο μυθολογικό θεματικό πάρκο αποτελεί μια αξέχαστη διαδραστική, συνεκτική εμπειρία. 
Σε έναν χώρο διαμορφωμένο σε σκηνικό της αρχαίας ελληνικής εποχής, με μηχανοκίνητα, τρισδιάστατα, 
υπερμεγέθη ομοιώματα των θηρίων που νίκησε ο Ηρακλής, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες γνωρίζουν 
και «βλέπουν» τον μυθικό ήρωα και τους άθλους του, όπως ποτέ μέχρι σήμερα στα σχολικά  βιβλία, τα 
παραμύθια, τα κινούμενα σχέδια, τις ταινίες και τα κόμικς.

Το θεματικό πάρκο έχει την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη έκανε 
η υπουργός τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά.
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"Οδύσσεια"
Mια υπερπαραγωγή με έντονα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

Στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών 
και Τεχνολογίας, ΝΟΕSIS, σ’ έναν 
χώρο μεταμορφωμένο σε σκηνικό 
της αρχαιότητας, με τρισδιάστατα, 
ρομποτικά ομοιώματα που διαθέτουν 
κίνηση και ήχο, όλων των θηρίων και 
των τεράτων που αντιμετώπισε ο ήρωας, 
οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις του 
Οδυσσέα ζωντανεύουν και ξετυλίγονται 
μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων.
Με την επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του ομότιμου καθηγητή Αρχαίας 
Κλασσικής Φιλολογίας και Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, κ. Ιωάννη 
Καζάζη, οι επισκέπτες κάνουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στο μακρινό παρελθόν.
Συμπαραγωγή : Dream Workers & Eksagon Exhibitions
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"Μουσείο Frappé"
Το πιο αγαπημένο ρόφημα, το Frappé,  
που εφευρέθηκε στη Θεσσαλονίκη,  
αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία  
του "Μουσείου Frappé", που λειτούργησε  
στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ. 

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά κόκκους καφέ, καφεόδεντρο, τα στάδια 
επεξεργασίας και παραγωγής του αγαπημένου ροφήματος, μηχανήματα παραγωγής και παλαιότερες 
συλλεκτικές μηχανές που χρησιμοποιούνταν κατά την παραγωγή. Ακόμη είχαν τη δυνατότητα να 
ακούσουν τις λεπτομέρειες για το τυχαίο γεγονός χάρη στο οποίο 60 χρόνια πριν, δημιουργήθηκε 
το φραπέ, καθώς επίσης αλήθειες και μύθους για τα οφέλη του καφέ που έγινε η καθημερινή, 
αγαπημένη συνήθεια όλων!  Στη συνέχεια, στην ταράτσα που είχε μετατραπεί σε ένα υπέροχο Beach 
Bar με αμμουδιά, ξαπλώστρες και bars με εξειδικευμένους baristi, πέρα από τον αγαπημένο κλασσικό 
Nescafé Frappé, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν εξαιρετικά cocktails.

Η ιδέα και ο σχεδιασμός του Μουσείου Frappé ήταν των Dream Workers, η παραγωγή της ΔΕΘ 
–Helexpο και αποκλειστικός χορηγός ήταν η εταιρία Nestle.
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"Τα κορυφαία  
Παραμύθια του Κόσμου"

Ένα μοναδικό ταξίδι, βγαλμένο από τις σελίδες των 
πιο αγαπημένων βιβλίων και των σπουδαιότερων 
συγγραφέων του κόσμου. 

Ο Μικρός Πρίγκιπας, ο Πινόκιο, η Χάιντι, ο Παπουτσωμένος Γάτος, ο Χάνσελ, η Γρέτελ, ο 
Εγωιστής Γίγαντας, o Μόγλης και ο Σκρούτζ και άλλοι ήρωες, γίνονται οι πρωταγωνιστές σ’ ένα 
ονειρικό σκηνικό. Οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες  βλέπουν από κοντά, στιγμές από τις ιστορίες που 
αγάπησαν και μαζί με αυτές μεγάλωσαν.

Κάθε παραμύθι παρουσιάζεται μέσα από μια απόλυτα χαρακτηριστική αναπαράσταση, με τρισδιάστατα 
εκθέματα και υπερμεγέθεις κατασκευές, που παραπέμπουν στην εξέλιξη κάθε διαφορετικής ιστορίας. 
Μια απίθανη και μεγάλη ομάδα «ξεναγών» με πολύ ταλέντο και κέφι, υποδέχεται το κοινό και 
«ζωντανεύει» τους ήρωες του παραμυθένιου κόσμου. 

Το μοναδικό αυτό πάρκο αποτελεί σύνθεση του συνόλου των κορυφαίων ιστοριών του κόσμου με 
επιπλέον πρωτότυπες ιδέες που αναδεικνύουν ολόκληρο το φάσμα των μηνυμάτων από αγαπημένες 
ιστορίες μικρών και μεγάλων.

Το θεματικό πάρκο «Τα Παραμύθια του Κόσμου» είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού «European Fairy Tale Route», μέλος του Council of Europe
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"Οι περιπέτειες Πινόκιο"
Ο πιο αγαπημένος των παιδιών, ο Πινόκιο, 
«ζωντανεύει ξανά» και το πασίγνωστο παραμύθι της 
ζωής του ξετυλίγεται σε ένα μοναδικό στον κόσμο 
θεματικό πάρκο.  

Ο μάστρο-Τζεπέτο πελεκάει ένα κομμάτι ξύλο και φτιάχνει μια μαριονέτα. Μα… με έκπληξη τη βλέπει 
να ζωντανεύει, να χοροπηδάει και να κάνει χίλιες τρέλες. 

Ο Πινόκιο, ο Τζεπέτο, ο σοφός Γρύλος, η πονηρή Αλεπού και η γαλάζια Νεράιδα, γίνονται οι 
πρωταγωνιστές και οικοδεσπότες σε ένα μοναδικό, ανοιξιάτικο πάρκο και με τις σκανταλιές τους 
δημιουργούν ένα ονειρικό σκηνικό.

Μέσα από πολλές διαφορετικές ενότητες και απίθανα τρισδιάστατα πολύχρωμα εκθέματα ζωντανεύει 
το παραμύθι του Πινόκιο που  παρουσιάζεται με έναν τέτοιο ξεχωριστό τρόπο. Ουσιαστικά μέσα 
από πολλές θεματικές αναπαραστάσεις, με γλυπτά, με παραμυθένια σκηνογραφία, με ομοιώματα 
των πρωταγωνιστών, με πληροφοριακό υλικό και με καλαίσθητα τυπωμένα  κείμενα, οι επισκέπτες 
ανακαλύπτουν τον παραμυθένιο κόσμο του σκανταλιάρη μικρού ήρωα. 

Η μοναδική θεματική έκθεση «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» είναι υπό την αιγίδα του 
επίσημου ιδρύματος του συγγραφέα, «Fondazione Nazionale Carlo Collodi», στην Ιταλία, 
καθώς και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού «European Fairy Tale Route», μέλος του 
Council of Europe
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"Το Μουσείο 
Χριστουγέννων"
Η δημιουργική ομάδα που άλλαξε τον τρόπο 
εορτασμού των Χριστουγέννων στην Ελλάδα, 
δημιούργησε και το 1ο Μουσείο Χριστουγέννων.

Είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο σε διεθνές επίπεδο, μοναδικό στο είδος του. 
Συνδυάζει την παρουσία του αγαπημένου ήρωα των παιδιών, του Αϊ-Βασίλη, με τη σύνθεση του 
συνόλου των θεμάτων που σχετίζονται με την ιστορία των Χριστουγέννων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα 
εστιάζει σε πολλά απίθανα και ενδιαφέροντα θέματα που συνδέονται με τις γιορτές στην Ελλάδα και 
στον κόσμο.

Η «αυλή» και ο εξωτερικός χώρος διαμορφώνονται με απίθανα εικαστικά σπιτάκια που παραπέμπουν 
σε παραμυθένια Χριστούγεννα. Ταυτόχρονα όμως στην αυλή του «Μουσείου» λειτουργεί και το 
παραμυθένιο «Μουσείο Χριστουγέννων Παιδικής Φαντασίας». Οι μικροί επισκέπτες μπαίνουν 
σε ένα παιδικό μουσείο όπου μικρά απίθανα αντικείμενα δίνουν διαφορετικές εικόνες στην απίθανη 
παιδική φαντασία.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια βιωματική εμπειρία ώστε το κοινό ολοκληρώνοντας την επίσκεψη, να έχει 
έντονη την αίσθηση ότι βίωσε, δοκίμασε  και έμαθε πολλά, ενδιαφέροντα, νέα και σημαντικά πράγματα. 
Μέσα στο κτήριο, κεντρικός οικοδεσπότης και ξεναγός είναι ο Αϊ-Βασίλης και μιλάει στους επισκέπτες 
για όλα τα θέματα που πραγματεύεται το μουσείο. Για την ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων 
στον κόσμο, για τη δική του ιστορία, την γενειάδα και τη στολή του, για τα έθιμα και τη λαογραφία, για 
τα Χριστουγεννιάτικα παραμύθια, για τις μελωδίες, τα κάλαντα, τις γεύσεις και τα γλυκά αρώματα των 
Χριστουγέννων. 
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Επιλεγμένες δράσεις 

Kid & Fun
Η μεγαλύτερη γιορτή για το παιδί και την 
οικογένεια.
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο πολυθέαμα που απευθύνεται σε παιδιά μέχρι δώδεκα ετών, 
στους γονείς τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και της 
επαρχίας. 

Το πρόγραμμα της Kid & Fun περιλαμβάνει κορυφαίες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
ακροβάτες, παραμύθια, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, προγράμματα 
Μουσείων της Θεσσαλονίκης, θέατρο Σκιών και κουκλοθέατρο, μουσική, χορό, 
παντομίμες και ζογκλέρ, παραδοσιακά παιχνίδια, με καλλιτέχνες και ομάδες από την 
Ελλάδα και διάφορα μέρη του κόσμου, μεγάλους παιδότοπους, πάρκα παιχνιδιών 
καθώς και πρωτότυπα διασκεδαστικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια.
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"Αστερόκοσμος"
Σχεδιασμός και οργάνωση των καλλιτεχνικών 
δράσεων και μέρος του concept του 
«Αστερόκοσμου».

Το μοναδικό ταξίδι στον ρομαντικό κόσμο των Χριστουγέννων ξεκινάει και στη Θεσσαλονίκη.
Η ΔΕΘ - Helexpo απαντά στη μεγάλη «πρόκληση» των Χριστουγέννων και δημιουργεί στην 
καρδιά της πόλης ένα τεράστιο και παραμυθένιο Θεματικό Πάρκο.
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Το μοναδικό ταξίδι στον ρομαντικό κόσμο των 
Χριστουγέννων ξεκινάει και στη Θεσσαλονίκη.
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Κέντρο Ενημέρωσης Επισκεπτών 
του Δήμου Δράμας
Έμπνευση, σχεδιασμός και υλοποίηση του «Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών του 
Δήμου Δράμας». Είναι μέχρι και σήμερα η αφετηρία ενός μοναδικού ταξιδιού, στα 
μυστικά της Δράμας των τεσσάρων εποχών…
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Οι Μαγικοί Επιστήμονες
Παραγωγή της πιο εκρηκτικής και εκπαιδευτικής θεατρικής παράστασης…  
«Οι Μαγικοί Επιστήμονες» έζησαν μαζί με τους θεατές μεγάλες περιπέτειες.
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Φωτογραφική Μνήμη
Σχεδιασμός και δημιουργία της έκθεσης «Φωτογραφική Μνήμη» που ταξίδεψε, 
συγκίνησε και εντυπωσίασε στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
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Wedding Fashion 
Η έκθεση γάμου Wedding Fashion έκανε αίσθηση και άλλαξε τα δεδομένα στον 
τρόπο και τον χώρο όπου συναντιούνται οι επαγγελματίες και οι μελλόνυμφοι. 
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“Οικοπεριπέτεια”
Έμπνευση, σχεδιασμός και υλοποίηση  αθλητικού - περιβαλλοντικού πάρκου και 
των δράσεων της «Οικοπεριπέτειας». 
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“Μελίνα”
Σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μελίνα Μερκούρη», υλοποίηση και δημιουργία  της  
Φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο «Μελίνα», με αναφορά σε ιδιαίτερες στιγμές της 
μεγάλης Ελληνίδας. 



“Διαδρομή στην Περιοχή των 
Εξοχών”
Η «Διαδρομή στην Περιοχή των Εξοχών», στο 
Mediterranean Cosmos για να γνωρίσουμε την 
Περιοχή των Εξοχών.
Μια ευκαιρία να περιηγηθούμε και να «δούμε» από 
κοντά τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά των Εξοχών.

“Αρχαία Ελληνική 
Τεχνολογία”
Την οργάνωση στο Κουρσούμ Τζαμί 
των Τρικάλων της περιοδικής έκθεσης 
«Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας».  
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COSMOESTETICA
Η Πανελλήνια Έκθεση - Συνέδριο COSMOESTETICA  διοργανώνεται από το 2004 
για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αντιπροσώπων – Εισαγωγέων – 
Κατασκευαστών  Μηχανημάτων Αισθητικής – Φυσιοθεραπείας και Παρασκευαστών 
Καλλυντικών (ΠΣΑΜΚΑ) και απευθύνεται στους επαγγελματίες Αισθητικούς – 
πελάτες του Συνδέσμου του οποίου μέλη είναι και οι εκθέτες.
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Οργάνωση δεκάδων
ακόμα δράσεων 
και εκδηλώσεων 
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Οι “Dream Workers”

Γρηγόρης Αβανίδης
Πιστεύω ότι η «καλή ιδέα» είναι από το ίδιο υλικό που είναι φτιαγμένα τα «μεγάλα 
όνειρα». Έχουμε μια ιδέα… αν είναι αρκετά τρελή (σχεδόν θεότρελη) οκ, ξεκινάμε !

Βίκυ Βουρνιά
Τη  στιγμή που "τραβάω" την πρώτη γραμμή στο σχέδιο... το όνειρό μας ξεκινάει !
Είναι απερίγραπτο  συναίσθημα να βλέπεις εκείνο που οραματίστηκες,  σχεδίασες 
και δούλεψες να υλοποιείται, να γίνεται πραγματικότητα.
Το μυστικό; Μια ομάδα  με κοινό όραμα και μεράκι. 

Δημήτρης Συμεωνίδης
Και αμέσως μετά, το σχέδιο αρχίζει να προγραμματίζεται, να γίνεται μακέτα, 
προϋπολογισμός, οικονομικός σχεδιασμός, αναπτύσσεται και υλοποιείται.
Τα έξυπνα σχέδια και ο μελετημένος προγραμματισμός, τελικά είναι και 
αυτοχρηματοδοτούμενα. Έτσι η αρχική ιδέα και το πρώτο σχέδιο γίνεται ένα 
κερδοφόρο έργο. 
Εμείς αισθανόμαστε πάντα περήφανοι που η αρχική ιδέα προσφέρει δουλειά, 
ψυχαγωγία και εκπαίδευση. 
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www.dream-workers.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 291270 & +30 2310 291263

email: info@dream-workers.gr






