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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                            
           Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου  

        στη Διεθνή Έκθεση Καινοτομίας για ιδέες, εφευρέσεις, νέα προϊόντα iENA 2019 
   Nυρεμβέργη 

31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019 
 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της νέας δραστηριότητας που 
αναπτύσσει με τη διοργάνωση Ελληνικών Ομαδικών Περιπτέρων σε επιλεγμένες εκθέσεις, διοργανώνει 
για πρώτη φορά Ελληνικό Oμαδικό Περίπτερο στη Διεθνή Εκθεση Καινοτομίας για ιδέες, εφευρέσεις και 
νέα προϊόντα, iENA, που θα πραγματοποιηθεί στη Νυρεμβέργη στις 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2019. 
 
Η iENA είναι μία δυναμικά ανερχόμενη έκθεση, που απευθύνεται σε νεοφυείς εταιρίες-start up καθώς 
και σε οπoιαδήποτε εταιρία, παραγωγό, δημιουργό, που έχει νέα προϊόντα, ιδέες, πατέντες με 
καινοτομικά στοιχεία και θα ήθελε να τα προωθήσει στη διεθνή αγορά. Η iENA συγκεντρώνει μεγάλο 
αριθμό επαγγελματιών επισκεπτών και προσφέρει κατάλληλο έδαφος δικτύωσης και επαφών σε όσους 
αναζητούν πελάτες, επενδυτές, παραγωγικές και μεταποιητικές εταιρίες, που θα μετατρέψουν την 
καινοτομική ιδέα σε τελικό προϊόν ή εταιρίες στρατηγικής και marketing, που μπορούν να το 
προωθήσουν διεθνώς 
 
Στην iENA παρουσιάζονται ετησίως πάνω από 800 εφευρέσεις από πάνω από 30 χώρες και την  
επισκέπτονται επαγγελματίες πάνω από 40 χώρες, ενώ κατά τη διάρκειά της υπάρχει καθημερινό 
πρόγραμμα παρουσιάσεων εφευρέσεων επί σκηνής με τελετή απονομής για τις καλύτερες.  
 
Στόχος της διοργάνωσης του Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου είναι να δώσει την ευκαιρία σε ελληνικές 
εταιρίες να έχουν διεθνή παρουσία, προβάλλοντας την καινοτομική και εφευρετική δυναμική της χώρας 
αλλά και να αναδείξουν μεμονωμένα τις ιδέες τους προς αναζήτηση στήριξης, συνεργασίας και 
προώθησης.  
 
Το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο σχεδιάζεται να είναι τύπου νησίδας, με 4 πλευρές ελεύθερες, ώστε να 
έχει αναγνωσιμότητα και υψηλή επισκεψιμότητα, συνολικής έκτασης 25τμ (5μ χ 5μ) με 4 stands εταιριών, 
το καθένα έκτασης 2,50τμ x 2,50τμ, το καθένα γωνιακό, με 2 πλευρές ελεύθερες. Σε περίπτωση 
περισσότερων συμμετοχών θα αλλάξει η διάταξη. 
 
Το κόστος ενοικίασης και πλήρους κατασκευής του κάθε stand είναι 5.300€ +ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλες 
τις χρεώσεις της έκθεσης (καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο, υπηρεσίες προβολής, γραφικά, info-
desk, ατομικό τραπέζι συναντήσεων με 2 καρέκλες, φωτισμό, διοργάνωση στοχευμένων Β2Β 
συναντήσεων). 
 
Για την εξασφάλιση συμμετοχής στο Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής στο y.patsiavos@ahk.com.gr το συντομότερο 
δυνατό και μέχρι 30/09/2019. 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
κ. Γιάννης Πατσιαβός, Senior Manager, υπεύθυνος διοργάνωσης του Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου, 
τηλ. 210 6419026, y.patsiavos@ahk.com.gr  
κα Σωτηρία Θεοφανίδου, Εκπρόσωπος της έκθεσης iENA, του Εκθεσιακού Οργανισμού AFAG Messen und 
Ausstellungen GmbH, τηλ. 210 6419021, s.theofanidou@ahk.com.gr.  
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