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From: design@olga Κα rave rveris.com <design@oIga Κα raververis.com>

Sent: Wednesday, January 4,2Ο23 9:5Β ΑΜ

To:'Ste@teicm.gr' <Ste@teicm.gr>

Subject: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΓΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑγαπητÝ Κýριε/Κυρßα, καλÞ σαò ημÝρα και καλÞ χρονιÜ με υγεßα!

Θα θÝλαμε γα εκδηλþσουμε το ενδιαφÝρον τηò εταιρεßοò μαò γιο να εκτελÝσουν οι σπουδαστÝò τηò σχολÞò σαò
τηγ πρακτικÞ τουò Üσκηση. Παρακüτω θα βρεßτε και Ýνα σýντομο βιογραφικü τηò σχεδιÜστρΙαò μαò,

Η οιαα Karaιcryeriò. εßναι μιο οπü τιò σημαντικüτερεò σχεδιüστριεò μüδαò τηò γενιüò τηò. Το απαρÜμιλλο ταλÝντο- η

μογδδικÞ οßσθηση. η δημιουργικüτητα κοι η μεγüλη ογüπη γιο τη μÞδσ εßνοιτα κýρια χαροκτηριστικÜ τηò. Σποýδασε

στη σχολÞ μüδαò Lιιτο Acaιlcnr1 Faòhion School οΙ'.\τι& Design oΓ['anSik ScιιοΙι'ι [)ß \ºοdιι ΙΙαΙßα,

πüγτα Ýγα αγÞσυχο πνεýμα. συνÝχισε τιò σπουδÝò τηò στο Ανοικτü Πανε;τιστÞμιο ΚýπρΟυ στο τμÞμc ΔΙοßκησηò
ΕπιχειρÞσεων.

Η οπüλυτη Ýμπγευση Þταν. κοι πüντα θα εßνοι" η γυνοßκο. η Ýμτνευση για κÜθε νÝο τηò δημιουργßα, Με τη μοναδΙΚÞ
τηò αßσθηση του στυλ_ επιλÝγει τα υφüσμοτο κοι τα δαντÝλεò Ýνα προò Ýνα. με μεγÜλη προσοχÞ με Ýμφαση σε κÝθε
λε;ττομ Ýρειο

οι δημιουργßεò τηò οιgα κατανeτνeτßò Ýχουν Ýνα μοναδικü χαροκτÞρο, εκφρüζοντοò την οισθητικÞ. τον αΙσθησΙασμü καΙ

τηγποιüτÞτα. ΣυμμετοχÞ σε δεκÜδεò επιδεßξειò μüδαò στην ΕλλÜδα και προσφÜτωò στο Παρßσι,

οι συλλογÝò ιιαιιßò coιιτurc τηò ()ιgα Karayerr,cris προτιμþντοι επßσηò ξεχωριστουò πελüτεò κοι τιò διÜσημεò Ελληνßδεò Τηò

òhοιιΒßΖ. κÜθε δημιουργßα ξεχωÞßζει για την ελαφρüτητα και την κοιιψÞ τηò γραμμÞ Η αφοσ!ωσι1 στη χειροτεχνßα
εßναι εμφανÞò με ιδιαßτερη προσοΧÞ στιò λεπτομÝρειεò ΚαΙ την αρμονßα των γραμριþν.
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