
 

 

 

                                                                        Έλενα Δάβαρη _ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ   

Η Έλενα Δάβαρη είναι γεννημένη στην Αθήνα. 

Με πολύπλευρες σπουδές και ευρύ γνωστικό αντικείμενο, επικοινωνίας, διαφήμισης, marketing, 

ψυχολογίας, γραφιστικής, φωτογραφίας, θεάτρου και τυπογραφίας ηγείται  της δημιουργικής ομάδας, 

“davaris creative - advertising publishing”, γνωστής στο χώρο των ταξιδιωτικών εκδόσεων και των 

γραφικών τεχνών από το 1965, και τα τελευταία 20 χρόνια και στο χώρο της διαφημιστικής επικοινωνίας 

και της δημιουργικής δικόσμησης. 

 

 Η σύνθεση γνώσεων και εικαστικών ανησυχιών καθρεφτίζονται στο μεγαλύτερο εύρος των 

εκπονούμενων project και σε δημιουργικές συνεδριακές παρεμβάσεις. 

 

Έχει πραγματοποιήσει, επί σειρά ετών, σχέδια επικοινωνίας και διαφήμισης, για εταιρείες με ηγετική 

θέση στον τομέα λειτουργίας τους. 

Ανάμεσα στη δημιουργική της σκέψη και πράξη υπάρχουν, σχεδιασμός σκηνικών παραστάσεων, 

καλλιτεχνικά δρώμενα, σχεδιασμός περιπτέρων εκθέσεων, εικαστικές κατασκευές. 

Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας και σαν πρωταθλήτρια Ελλάδος στο 

καλλιτεχνικό πατινάζ, έχει πραγματοποιήσει χορογραφίες, σκηνογραφικές και σκηνοθετικές παραγωγές 

στον αντίστοιχο χώρο. 

 

Είναι μέλος του Hapco και μέσα στο portfolio της συγκαταλέγονται θεματικές εκδηλώσεις και 

διακοσμήσεις που αφορούν τα συνέδριά του και την παρουσία του σε εκθέσεις και κλαδικές 

καταχωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

www.davaris.com.gr 

www.davariscreative.gr 

Linkedin : Elena davaris 

Instagram : elena_davaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.davaris.com.gr/
http://www.davariscreative.gr/


 

 

 

 

 

       Elena Davaris _ Resume 

Elena Davaris was born in Athens. 
 
She has versatile studies and a wide range of knowledge of communication, advertising, marketing, 
psychology, graphic design, photography, drama and typography. She is the head of her own creative 
team, “davaris creative-advertising publishing”. The firm is known for its travel publications since 1965. It 
has been involved in advertising communication for the last 20years. 
 
She has taken part in artistic photography exhibitions and as a Greek champion of figure skating, she has 

done choreographies, as well as directing productions. 

Her general knowledge along with her artistic concerns are reflected on most of her projects and on 

creative congressional interventions. 

She has carried out for several years, multiple communication and advertising projects for leading 

companies in their fields.  

She is a member of HAPCO (Hellenic Association of Professional Congress Organizers) and has a Bachelor of 

Arts in Drama from Higher Drama School “P.Katseli” and a Degree in Musical Education.  
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