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Σχετικά με Εμάς
Το Atelier Zolotas ιδρύθηκε το 1972. Μέσα σε λίγα χρόνια, η επωνυμία του
έγινε συνώνυμο της χειροποίητης ποιότητας και του μοντέρνου σχεδιασμού. Ένα
πελατολόγιο υψηλών προσδοκιών και εξαιρετικής αισθητικής αγκάλιασε το νυφικό
σπίτι από την αρχή και σύντομα κέρδισε εξαιρετική φήμη σε εθνικό επίπεδο.

Από το 2005, το Atelier Zolotas διοικείται από την τρίτη γενιά της οικογένειας, Dim
και VG, δύο αδέλφια που κατέχουν διαφορετικές θέσεις στην εταιρεία. Ο Dim Zolotas
είναι ο πρόεδρος και CFO του νυφικού, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πολλαπλών
επιπέδων. Όταν ο VG ανέλαβε το ρόλο του δημιουργικού σκηνοθέτη, έχοντας
ουσιαστικά ανατραφεί σε αυτό το περιβάλλον, συνέχισε με τον ίδιο ενθουσιασμό
αλλά με τον δικό του δημιουργικό προσανατολισμό. Διαφοροποιώντας τον εαυτό
του από τη μαζική παραγωγή νυφικών pret-a-porter, η έμπνευσή του βασίζεται σε
μοναδικές, σίγουρες δημιουργίες, χειροποίητη τεχνογνωσία και το ελληνικό στοιχείο,
που πλαισιώνουν εξ ολοκλήρου τη δημιουργικότητά του.

Η Hellenic Vintage Collection ήταν ένα προσωπικό όραμα του σχεδιαστή. Προσπάθησε
να σχεδιάσει μια συλλογή που συνέδεε το παρελθόν με το μέλλον και αυτό ακριβώς
πέτυχε. Η καινοτόμος συλλογή του έγινε ιστορία επιτυχίας, βραβεύτηκε στο Μιλάνο
και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των νυφών και των επαγγελματιών σε όλο τον κόσμο.
Από το 1972 όλα γίνονται με το χέρι. Για όλους μας αυτό δεν είναι απλώς δουλειά.
Είναι καθαρή χαρά. Μια πρόκληση για πρωτοπόρο. Αυτό που επιλέγουμε συνειδητά
να κάνουμε. Είναι αυτό που αγαπάμε. Είναι η κληρονομιά μας.

Περιγραφή Υπηρεσιών
Η επιλογή νυφικού δεν είναι μόνο υφάσματα και δαντέλες. Είναι ένα κομμάτι
κληρονομιάς που συνδέεται με μια ολόκληρη κουλτούρα. Την ίδια στιγμή, ένα όνειρο
γίνεται πραγματικότητα, χρόνια μετά την πρώτη φορά που το φαντάστηκες.

Γι’ αυτό και ό,τι δημιουργείται στο Atelier Zolotas είναι αυθεντικό, βγαίνει από την
καρδιά και την ανάγκη για έντονες συγκινήσεις. Από το 1972, κάθε υψηλής ραπτικής
νυφικό κουβαλά τη δική του ιστορία.
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