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Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 01. - 05.09.2023  
Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών μαζί με την Έκθεση 
Φωτογραφίας  

 
Κυρίες και κύριοι, 

 

από την 1 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2023 θα ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, Ηλεκτρικών 

και Ηλεκτρονικών Συσκευών, IFA 2023, στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα 

το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

Η επερχόμενη IFA 2023 θα κρατήσει το ίδιο φορμάτ με τις προηγούμενες διοργανώσεις και ειδικότερα θα περιλαμβάνει: 

IFA GLOBAL Markets: η ιδανική πλατφόρμα B2B συναντήσεων και το σημείο συνάντησης για OEMs και ODMs, που αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης και πραγματοποιείται στον σταθμό του Βερολίνου. 

SHIFT Mobility: ένα φεστιβάλ παγκόσμιων ιδεών και ιδεών, που ερευνά πώς θα αλλάξει η μελλοντική κινητικότητα τον 

τρόπο, που σκεφτόμαστε, ζούμε και κινούμαστε. Τo SHIFT Mobility συνδέει την κορυφαία εμπορική έκθεση στον κόσμο για 

καταναλωτικά ηλεκτρονικά και οικιακές συσκευές με την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία κινητικότητας, καλύπτοντας 

όλες τις πτυχές του μελλοντικού οικοσυστήματος κινητικότητας.  

IFA+ Summit: Next level of thinking: ένα διήμερο συνέδριο, το οποίο σχεδιάζει το ψηφιακό μέλλον και ανακαλύπτει το 

μέλλον της high-tech, νέες μορφές σύνδεσης και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα.   

 

Τα εκθέματα της IFA αποτελούνται από τους εξής τομείς: 

Ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά: Audio, Hi-Fi, High End, TV & Video, MP3, Blu-Ray, κινητά, tablets, media, DVD, 

ψηφιακή τηλεόραση, καλωδιακή και δορυφορική τεχνολογία, Λευκές συσκευές: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, 

μικροσυσκευές, Multimedia: TV/PC, Internet, Online, Edutainment, Παιχνίδια, Πληροφορική: Online, 

Software/Hardware, Internet, εξοπλισμός Home-Office, Broadcasting: Ψηφιακή τηλεόραση, Multimedia Broadcasting, 

Ψηφιακή φωτογράφιση. 

 

Σημειώνεται ότι στην IFA 2022, παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, που εξακολουθούσαν να ισχύουν σε ορισμένα μέρη 

του κόσμου, φιλοξένησε περισσότερους από 1.100 εκθέτες από 46 χώρες σε 151.000 τ.μ., γεγονός που την κατέστησε ένα 

από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά γεγονότα της χρονιάς. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στη διοργάνωση από τις εταιρίες: MAJAR- 

Matzaridis Bros S.A., MORRIS HELLAS και Roller - Theofilos Kappatos SA.Η συνολική προσέλευση στην IFA 2022 ήταν επίσης 

μεγάλη. Περισσότεροι από 161.000 επισκέπτες ήρθαν στην IFA Berlin κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών της διοργάνωσης.  

 

Η τέταρτη έκδοση της BERLIN PHOTO WEEK 2022 καλωσόρισε περισσότερους από 20.000 λάτρεις της φωτογραφίας στην 

Arena Berlin, ενώ εκατομμύρια ενδιαφερόμενοι την παρακολούθησαν διαδικτυακά.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάρτες εισόδου μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο της Έκθεσης IFA στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ. 210 64 19 037 

και Θεσ/νίκη, τηλ. 2310 32 77 33. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της έκθεσης www.ifa-berlin.com  και στην ιστοσελίδα του 

Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr.   

 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου 
στην Ελλάδα 
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