
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δευτέρα, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

 

The Fashion Room Service XXL Edition στο Grecotel Pallas Athena  
Το μεγαλύτερο fashion party της Αθήνας 

 την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017! 
 
Στο πιο hip ξενοδοχείο του κέντρου το Grecotel Pallas Athena επιστρέφει το The Fashion Room 
Service XXL Edition, ο σημαντικότερος θεσμός ανάδειξης νέων τάσεων στην ελληνική σκηνή της 
μόδας, που αγαπήθηκε περισσότερο από το fashion & lifestyle κοινό της πόλης, για το καθιερωμένο 
ανοιξιάτικο ραντεβού του, αυτή τη φορά την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.  
 
To πολυτελές art boutique hotel του Ομίλου Ν.Δασκαλαντωνάκη-Grecotel φιλοξενεί μοναδικά 
brands, νέους designers και τις τελευταίες τάσεις στο χώρο της μόδας, του καλλιτεχνικού 
κοσμήματος, του στυλ, του Art & Design, όπως:  SEBASTIAN PROFESSIONAL, URBAN OWL, MVM 
SWIMWEAR, KINK MOTEL by ELENA FAKOU, MAGNADI, HEARTBEATINK, OZON BOUTIQUE, PINELOPI 
RALLI, ETTY LEON, MIK BY MIKE SPAROPOULOS, ART WEAR DIMITRIADIS, καθώς και τους πέντε 
νικητές του διαγωνισμού νέων σχεδιαστών των ΄ABSOLUT ROOMS': ALEXIA RAISI, N MODISTO 
HANDMADE SHOES, NONNA LIETTA, ALEX QUISITE, CHRIS & TONIA. 
 
Στην πιο δημιουργική συνάντηση του καλλιτεχνικού κοινού της πόλης οι σχεδιαστές υποδέχονται 
τους επισκέπτες από τις 16:00 έως τις 22:30 για να γνωρίσουν τη δουλειά τους από κοντά και να 
δοκιμάσουν τις δημιουργίες τους. Δημοσιογράφοι, στυλίστες, φωτογράφοι, καλλιτέχνες, beauty 
editors, social media influencers, εμπορικοί αντιπρόσωποι από όλη την Ελλάδα, αναγνώστες και fans 
του OΖΟΝ Raw και όλο το fashion και art crowd της πόλης θα είναι εδώ!   
 
Μη χάσετε το πάρτυ με την ABSOLUT VODKA και απολαύστε από τις 20:30 εκπληκτικά cocktails και 
το Fashion Room Service μενού του Pallas Athena ειδικά για τη βραδιά, ενώ ο o Lambros Daikos από 
το DJ booth του ξενοδοχείου δημιουργεί τη δική του fashion party ατμόσφαιρα! 
 
Η είσοδος ελεύθερη για το κοινό 
 

Pallas Athena 

Grecotel Boutique Hotel 
 

Αθηνάς 65 & Λυκούργου 1, Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα 
τηλ. : 210-32.50.900, reservations.pa@grecotel.com, www.grecotelpallasathena.com 

 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνείτε στα γραφεία της Grecotel:  
κα Ε.Γιακουμάκη, Ε.Βελονά: 210 3743600, Ε.Χουρίδου 210  3743527 

www.grecotel.com 
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