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Bazaar Berlin (02. – 06.11.2022)  
 
Διεθνής Έκθεση ειδών δώρων με απευθείας πώληση 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
τις πύλες της θα ανοίξει από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου του 2022, η Bazaar Berlin, η Διεθνής Έκθεση 
Ειδών Δώρων με απευθείας πώληση, που θέτει σαν στόχο τη διεύρυνση και την ανάπτυξη νέων οριζόντων 
σε ό,τι αφορά το εμπόριο, η οποία πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου και 
αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
 
Εδώ, εκθέτες από κάθε γωνιά του κόσμου μπορούν να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο κοινό, να 
μεγαλώσουν το πελατολόγιό τους και να ξεκινήσουν νέες μακροχρόνιες συνεργασίες. Οι επισκέπτες 
μπορούν να πληροφορηθούν για τις νέες τάσεις της αγοράς πριν περάσουν στο κλείσιμο νέων εμπορικών 
συμφωνιών. Το λιανεμπόριο και οι εισαγωγείς έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε απευθείας 
παραγγελίες χωρίς τις συνήθεις καθυστερήσεις και δυσκολίες. 
 
Η Bazaar Berlin αποτελεί μια παράδοση στο χώρο των διεθνών εκθέσεων και η σημασία της μεγαλώνει 
χρόνο με το χρόνο. Στην τελευταία διοργάνωση 500 εκθέτες από 60 χώρες καλωσόρισαν πάνω από 
40.000 επισκέπτες. 
 
Τα εκθέματα στην Bazaar Berlin κατανέμονται ως εξής: 
 
Αξεσουάρ διακόσμησης, μικρά έπιπλα, γυαλικά, πορσελάνινα είδη, κεραμικά, είδη δώρων και 
κοσμήματα από πάσης φύσεως υλικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υφάσματα, χαλιά, 
διακοσμητικά τοίχου, κουρτίνες και ταπετσαρίες επίπλων, έπιπλα κήπου καθώς και δερμάτινα ρούχα, 
τσάντες και αξεσουάρ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και κάρτες εισόδου – με μειωμένη τιμή και επιπλέον 10% έκπτωση για 
τα μέλη μας- μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης Bazaar Berlin στην Ελλάδα, τηλ.: 210 64 19 037και στην ιστοσελίδα: 
www.german-fairs.gr. Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.bazaar-berlin.de 
 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
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