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CMS Berlin 2021 - Cleaning. Management. Services.  
Βερολίνο  21. - 24.09.2021 
 
Διεθνής κλαδική έκθεση και συνέδριο καθαριότητας, μάνατζμεντ και υπηρεσιών 
καθαρισμού 
 
Νέο ρεκόρ εκθετών και επισκεπτών στην CMS Berlin 2019! 
     
Κυρίες και κύριοι, 
κανένας άλλος κλάδος με θέμα «γύρω από το κτίριο», δεν έχει υποστεί τέτοια εξέλιξη, όσο ο 
συγκεκριμένος τα τελευταία χρόνια. Όλες οι δομές αλλάζουν, όλα βρίσκονται σε κίνηση. 
Δημιουργήθηκαν διευρυμένα επιχειρηματικά πεδία, όπως η υποδομή του κτιριακού management. To 
outsourcing (η υπεργολαβία) εξασφαλίζει σίγουρη βάση για την επιχείρηση. Τα προϊόντα καθαρισμού 
ανανεώνονται συνεχώς, γίνονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον αντικαθιστώντας τα σκληρά χημικά 
προϊόντα. Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου, διοργανώνοντας κάθε δύο χρόνια την CMS Berlin 
συμβάλλει επιτυχώς σ’ αυτήν την εξέλιξη. 
 
Η επόμενη CMS Berlin 2021, θα διοργανωθεί στις 21 – 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο του 
Βερολίνου. Παράλληλα με την έκθεση, θα διεξαχθεί το CMS World Summit 2021, με σύνθημα The Next 
Level of Cleaning, όπου θα συγκεντρωθούν οι decision-makers της βιομηχανίας παγκοσμίως.  
 
Στην τελευταία διοργάνωση της CMS Berlin τo 2019, σημειώθηκε νέο ρεκόρ εκθετών και επισκεπτών σε 
μία εκθεσιακή επιφάνεια 31.000 τ.μ. συστήματα καθαρισμού, υπηρεσίες μάνατζμεντ κτιρίων, αλλά και 
«λύσεις» που βασίζονται στην τεχνολογία των tablets και smartphones παρουσίασαν 450 εκθέτες από 
25 χώρες, ενώ την έκθεση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 21.000 εμπορικοί επισκέπτες από 80 χώρες.  
 
Το 3ο Συνέδριο Καθαρισμού, που διεξήχθη στο πλαίσιο της CMS Berlin, φιλοξένησε 200 εκπροσώπους 
από τους πιο σημαντικούς φορείς του κλάδου από κάθε ήπειρο και είχε κεντρική θεματολογία, πώς να 
παραμένει κάποιος ανταγωνιστικός στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού. Για δεύτερη φορά στο 
πλαίσιο της CMS Berlin έγινε η απονομή των CMS Purus Awards κερδίζοντας τις εντυπώσεις των 
συμμετεχόντων. 
  
Για πρώτη φορά, με την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi), 
παρουσιάστηκαν στην έκθεση νεοσύστατες εταιρίες και καινοτόμες επιχειρήσεις στο Newcomers’ Stand, 
με ένα εύρος προϊόντων και νέων τεχνικών εξελίξεων. 
  
Οι επισκέπτες της CMS Berlin είναι κυρίως: από τον κλάδο του καθαρισμού κτιρίων, έμποροι, 
χονδρέμποροι, συντεχνίες από το ξενοδοχειακό κλάδο, τον κλάδο της γαστρονομίας, από τον ιατρικό 
τομέα, το χώρο της υγιεινής και φροντίδας περιβάλλοντος καθώς και από τομείς του δημοσίου τομέα. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.cms-berlin.com και για 
κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή, απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα, με 
επιπλέον 10% έκπτωση για τα μέλη μας, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 
33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
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