
 

 

Fashion Room Service – Spring Edition: 
 

Το μεγαλφτερο fashion event τησ Αθήνασ επιςτρζφει 

ςτο Hilton 

την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019! 
 
 
 

Ο ςθμαντικότεροσ κεςμόσ ανάδειξθσ νζων τάςεων, δθμιουργών και fashion labels ςτθν 

ελλθνικι ςκθνι τθσ μόδασ, ανανεώνει το ραντεβοφ του με το fashion crowd τθσ πόλθσ ςε ζνα 

μοναδικό ανοιξιάτικο απόγευμα! Tο Fashion Room Service, πρόςφατα βραβευμζνο ςτα Event 

Awards 2018 ωσ “Fashion Event of the Year”, επιςτρζφει τθν Τετάρτη 17 Απριλίου, ςτο Hilton 

Athens από το περιοδικό OZON. 
 

H πολυαναμενόμενθ εκδιλωςθ, οργανώνεται για 4θ φορά ςτο πιο εντυπωςιακό ξενοδοχείο 

του κζντρου τθσ πόλθσ μασ, το Hilton! Ένα ξενοδοχείο ορόςθμο για τθν Ακινα, όπου τα 

δωμάτια του 3ου ορόφου κα φιλοξενιςουν πάνω από 30 ςυμμετζχοντεσ οι οποίοι κα τα 

διαμορφώςουν με τον δικό τουσ μοναδικό τρόπο, αναδεικνφοντασ τθν δουλεία τουσ. Όλα αυτά, 

με φόντο τθν Ακρόπολθ. 
 

Μια απογευματινι βόλτα ςτον 3ο όροφο του ξενοδοχείο, κα ςου δώςει τθν ευκαιρία να ζρκεισ 

ςε επαφι με τισ τελευταίεσ δθμιουργίεσ brands όπωσ: SAUCONY ORIGINALS, FILA, MINERVA, 

URBAN OWL, COUNTESS WILHELMINA, LOVICK, 27 WOODEN ACCESSORIES, CURIOUS STREET, 

TZEVELION LEATHER, SOFI MOUKIDOU JEWELLERY, ENDALAUS, /΄KAY/ KREATURES, MVM 

SWIMWEAR, BELUGA, REGALIS COLLECTION, PRIME TIMERS x KOMONO, FILANTHI BOGEA, 

BLONDIE.E, AURELIA AQUA, R BY RANIA XEFTERI, ΒΑSIΛΕΙΑ, FOXY BAGS, FENI JEWELS, FABRIC 

REPUBLIC, MELINDA HAZEL, THE GRECIAN,  OZON BOUTIQUE και άλλων. 
 

Συνεργαςία ζκπλθξθ για αυτό το Fashion Rom Service είναι αυτι του περιοδικοφ OZON με το 

LoveGreece.com του Ιδρφματοσ Γ. & Α. Μαμιδάκη. Το LoveGreece.com, πρωτοβουλία του 

Ιδρφματοσ Γ. & Α. Μαμιδάκθ, ςτθρίηει ζμπρακτα τον ελλθνικό δθμιουργικό κόςμο μζςα από μία 

ακόμθ δράςθ του γφρω από το ζργο Ελλινων ςχεδιαςτών μόδασ που επάξια εκπροςωποφν τθ 

χώρα μασ εντόσ και εκτόσ ςυνόρων. 
 

Μαηί μασ κα είναι και αυτι τθ φορά το glo™ , το νεό προιόν κζρμανςθσ καπνοφ που 

δθμιουργικθκε με γνώμονα τον μοντζρνο ςχεδιαςμό και τθν μοναδικι του απλότθτα ςτθ 

https://www.discoverglo.gr/


χριςθ (30 ςυνεχόμενεσ χριςεισ με μία μόνο φόρτιςθ). Το glo™ κερμαίνει αντί να καίει τον 

καπνό και εξαςφαλίηει αυκεντικι εμπειρία καπνοφ χωρίσ κακόλου ςτάχτθ και τισ δυςάρεςτεσ 

οςμζσ. Η ςυςκευι glo™ είναι διακζςιμθ μζςω του δικτφου καταςτθμάτων Nobacco και του e–

shop τθσ NOBACCO ενώ τισ ράβδουσ καπνοφ NeosticksTM μπορείτε να βρείτε ςε όλα τα ςθμεία 

λιανικισ ςτθν Ελλάδα. Mάκε περιςςότερα εδώ: www.discoverglo.gr 
 

Όπωσ κάκε φορά, το μοναδικό αυτό fashion event κα ολοκλθρωκεί με το πολφ αναμενόμενο 

ανοιξιάτικο party, το οποίο ξεκινά λίγο μετά τισ 20:00, ςτο Galaxy Room του Hilton. Για ακόμα 

μία φορά, όλα «κα ντυκοφν» ςτα ροη, κακώσ μαηί μασ κα είναι το Beefeater Pink! Πρόκειται για 

το νζο λανςάριςμα του αγαπθμζνου μασ gin, το οποίο βαςίηεται ςτθν ίδια, βραβευμζνθ 

ςυνταγι του Beefeater με τθν προςκικθ φυςικοφ εκχυλίςματοσ φράουλασ. Κατά τθν διάρκεια 

του party κα απολαφςεισ το δροςερό cocktail Beefeater PINK&Tonic. Το party κα «ντφςουν» 

μουςικά οι Djs Granbois και Leon Segka, οι οποίοι κα ετοιμάςουν ζνα εκρθκτικό set! 
 

Τα δωμάτια του Hilton κα ανοίξουν τισ πόρτεσ τουσ από τισ 17:00 ζωσ τισ 23:00 για να 

υποδεχκοφν το κοινό του Fashion Room Service - Spring Edition. To party ςυνεχίηεται μζχρι τα 

μεςάνυχτα. 
 

Η είςοδοσ για το κοινό είναι ελεφθερη. 
 

Πληροφορίεσ για την εκδήλωςη: 
 

Η δθμιουργικι ομάδα του ΟΖΟΝ τα τελευταία 8 χρόνια φζρνει ςε επαφι φρζςκα ελλθνικά & 

διεκνι brands και νζουσ ςχεδιαςτζσ με fashion editors, influencers, buyers και εν δυνάμει 

καταναλωτζσ. Αγαπθμζνοι ςχεδιαςτζσ και brands παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ ςτα ειδικά 

διαμορφωμζνα δωμάτια ενώ παράλλθλα οι επιςκζπτεσ ζχουν τθν ευκαιρία να δουν από κοντά 

τισ δθμιουργίεσ των αγαπθμζνων τουσ labels, να γνωρίςουν τουσ δθμιουργοφσ τουσ και να 

πάρουν μία πρώτθ γεφςθ από τισ τάςεισ τθσ μόδασ, όπωσ αυτζσ διαμορφώνονται ςιμερα. 
 

https://www.facebook.com/events/303093117023230/ 

Facebook.com/OZONmag Instagram.com/OZON_mag 

Email: events@ozonweb.com Τel: 210 3634008/9 
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