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Ο Εκθεσιακός Οργανισμός της Κολωνίας αποτελεί παγκόσμια πλατφόρμα για εκθέσεις και 

εκδηλώσεις επίπλων και διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων. Εκθέσεις όπως η imm cologne, η 

interzum και η spoga+gafa αποτελούν κορυφαίες εκθέσεις σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν σημείο 

συνάντησης των κορυφαίων του κλάδου.  

Το εκθεσιακό κέντρο της Κολωνίας - με 284.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας και 11 αίθουσες - είναι 

το έκτο μεγαλύτερο εκθεσιακό κέντρο παγκοσμίως, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο 

της πόλης και είναι πολύ καλά συνδεδεμένο με το εθνικό και το διεθνές δίκτυο συγκοινωνιών. Ο 

διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης είναι από τους υψηλότερους στον κόσμο: κατά μέσον όρο 70% των 

εκθετών και πάνω από ένα τρίτο των επισκεπτών προέρχονται από το εξωτερικό. 

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος 

του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας εδώ και έξι δεκαετίες. 
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ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ 

 

interzum 2019 
Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων και Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων 
21-24 Μαΐου 2019, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/interzum 
www.interzum.com//interzum 

 

spoga+gafa 2019 
Διεθνής Έκθεση Αθλητικών Ειδών, Ειδών Κατασκήνωσης - Κάμπινγκ, Εξοπλισμού και Επίπλων Κήπου 
1-3 Σεπτεμβρίου 2019, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/spoga-gafa 
www.spogagafa.com 

 

Kind+Jugend 2019 
Διεθνής Έκθεση για το Παιδί και τον Νέο 
19-22 Σεπτεμβρίου 2019, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/kind-jugend 
www.kindundjugend.com 

 

FSB 2019 
Διεθνής Έκθεση Εγκαταστάσεων Αναψυχής, Αθλητισμού και Κολυμβητηρίων 
5-8 Νοεμβρίου 2019, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/fsb 
www.fsb-cologne.com 

 

aquanale 2019 
Διεθνής Ειδική Κλαδική Έκθεση για Σάουνα, Πισίνα, Ambiente 
5-8 Νοεμβρίου 2019, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/aquanale 
www.aquanale.com 

 

imm cologne 2020 
Διεθνής Έκθεση Επίπλωσης 
13-19 Ιανουαρίου 2020, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/imm 
www.imm-cologne.com 

 

ORGATEC 2020 
Διεθνής Έκθεση για το Εργασιακό Περιβάλλον 
27-31 Οκτωβρίου 2020, Κολωνία 
www.german-fairs.gr/kolonia/orgatec 
www.orgatec.com 

 

LivingKitchen 2021 
Διεθνής Έκθεση Επίπλων Κουζίνας 
18-24 Ιανουαρίου 2021, Κολωνία 
www.livingkitchen-cologne.com 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ 

 

PUERI expo 2019 
Διεθνής Έκθεση για το Παιδί 
13-16 Ιουνίου 2019, Σάο Πάολο (Βραζιλία) 
www.pueriexpo.com.br/en 

 

China Kids Expo 2019 
Διεθνής Έκθεση για το Παιδί 
16-18 Οκτωβρίου 2019, Σαγκάη (Κίνα) 
en.china-kids-expo.com 

 

interzum guangzhou 2020 
Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων, Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων και Επεξεργασίας ξύλου 
28-31 Μαρτίου 2020, Κουανγκτσόου (Κίνα) 
www.interzum-guangzhou.com 

 

interzum bogotá 2020 
Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων και Επεξεργασίας ξύλου 
26-29 Μαΐου 2020, Μπογκοτά (Κολομβία) 
www.interzum-bogota.com  

 

http://www.livingkitchen-cologne.com/
http://www.interzum-bogota.com/


3 
 

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ 

ΚΟΛΩΝΙΑ 

 
  



4 
 

 

imm cologne 2020 

Διεθνής Έκθεση Επίπλωσης 

13.-19.01.2020, Κολωνία 

H imm cologne είναι η κορυφαία διεθνής έκθεση επίπλωσης και αποτελεί σημείο συνάντησης και 

κέντρο επικοινωνίας για όλο τον παγκόσμιο κλάδο επίπλων. 

Στην περασμένη έκθεση του 2019 συμμετείχαν 10 ελληνικές εταιρίες. Οι Έλληνες εκθέτες είχαν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε περισσότερους από 150.000 

επισκέπτες από 145 χώρες. Η εκθεσιακή επιφάνεια που κάλυψαν ανήλθε σε 760 τ.μ., έναντι των 

535 τ.μ. το 2018! Αύξηση 31% παρουσίασε και ο αριθμός των επισκεπτών από την Ελλάδα, γεγονός 

που καταδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης για τη χώρα μας. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στην imm cologne είναι: Έπιπλα κουζίνας, 

κρεβατοκάμαρας, σαλονιού, τραπεζαρίας, Έπιπλα μπάνιου και υγιεινής, Παιδικά και νεανικά 

έπιπλα, Μικροέπιπλα, Κλασικά έπιπλα, Έπιπλα για ξενοδοχειακές μονάδες, νοσοκομεία, γραφεία, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, spa, Ταπετσαρίες, καλύμματα, στρώματα, Καθρέπτες, Τζάκια. 

 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30.04.2019 200,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής από 01.05.2019 210,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες: Το Online Ticket Shop θα είναι διαθέσιμο τον Αύγουστο του 2019. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/imm-cologne  

 

 

  

13. – 19.01.2020 

http://www.german-fairs.gr/kolonia/imm-cologne
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LivingKitchen 2021 

Διεθνής Έκθεση Επίπλων Κουζίνας 

18.-24.01.2021, Κολωνία 

Εμπνευστείτε από τις σύγχρονες ιδέες και τάσεις καθώς και βρείτε συναρπαστικές λύσεις για την 

κουζίνα. Πρωτοποριακές παρουσιάσεις των κατασκευαστών και παγκόσμιες πρεμιέρες νέων 

επίπλων κουζίνας, ηλεκτρικών συσκευών, αξεσουάρ για μαγείρεμα παρουσιάζονται στην κορυφαία 

εκδήλωση για τα έπιπλα κουζίνας, LivingKitchen.  

Η LivingKitchen πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια παράλληλα με τη διεθνή έκθεση επίπλωσης, imm 

cologne. Στην περασμένη έκθεση του 2019 συμμετείχαν 271 εκθέτες από 28 χώρες, ενώ ο αριθμός 

των επισκεπτών και στις δύο εκθέσες ξεπέρασε τους 150.000. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στην LivingKitchen είναι: Έπιπλα 

κουζίνας, Συσκευές κουζίνας, Μικρές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, Νεροχύτες, Εξαρτήματα 

κουζίνας, Πάγκοι, Φωτισμός, Αξεσουάρ και εξοπλισμός κουζίνας. 

 

 

Για εκθέτες: Τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής για την LivingKitchen 2021 θα είναι διαθέσιμα το 

φθινόπωρο του 2019. 

Για επισκέπτες: Το Online Ticket Shop θα είναι διαθέσιμο το 2020. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.livingkitchen-cologne.com  

 

  

THE INTERNATIONAL 

KITCHEN SHOW 

18. – 24.01.2021 

http://www.livingkitchen-cologne.com/
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interzum 2019 

Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων και Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων 

21.-24.05.2019, Κολωνία 

Από 21 μέχρι 24 Μαΐου 2019 θα διεξαχθεί στη Κολωνία η κορυφαία Διεθνής Έκθεση Κατασκευής 

Επίπλων και Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων, η interzum 2019. Η interzum κάθε φορά 

επιβεβαιώνει την φήμη της ως μια εμπορική έκθεση που χαρακτηρίζεται από καινοτομία και αποτελεί 

πηγή έμπνευσης για την βιομηχανία με τις τάσεις που παρουσιάζονται σε αυτήν. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται είναι: Υλικά για κατασκευή επίπλων, 

Ενδιάμεσα προϊόντα για το γραφείο και σπονδυλωτά έπιπλα, Μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός 

για παραγωγή επίπλων και για επεξεργασία επιφανειών, Δομικά υλικά και εξαρτήματα, Συστήματα 

φωτισμού, Υφάσματα και δέρμα για έπιπλα και αντίστοιχος εξοπλισμός, Ταπετσαρίες, στρώματα, 

Οροφές, επενδύσεις τοίχων, Πόρτες, πύλες και εξαρτήματα, Παράθυρα και εξαρτήματα, Παρκέ και 

άλλα ξύλινα δάπεδα, Ολοκληρωμένα μέρη για εσωτερική διαρρύθμιση. 

 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31.05.2018 169,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31.10.2018 185,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής από 01.11.2018 199,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες:  

Τύπος εισιτηρίου Online αγορά Αγορά από το ταμείο 

Day ticket 36,00 EUR 48,00 EUR 

2-Day ticket 58,00 EUR 77,00 EUR 

Season ticket 72,00 EUR 96,00 EUR 

Κατάλογος 15,00 EUR 15,00 EUR 

   

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/interzum  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/interzum
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Kind+Jugend 2019 

Διεθνής Έκθεση για το Παιδί και τον Νέο 

19.-22.09.2019, Κολωνία 

Από 19 μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στην Κολωνία η κορυφαία Διεθνής Έκθεση για το 

Παιδί και τον Νέο, η Kind+Jugend 2019. Στα 110.000 τ.μ. του εκθεσιακού χώρου περισσότεροι από 

1.200 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 

περισσότερους από 22.000 εμπορικούς επισκέπτες. Η έκθεση θα εξασφαλίσει την προώθηση των 

προϊόντων σας στους τομείς που σχετίζονται με βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην εξωστρέφεια της επιχείρησής σας. 

Κατηγορίες προϊόντων που προβάλλονται: Παιδικά και βρεφικά παιχνίδια, κούκλες, έπιπλα και 

εξαρτήματα, Ενδυμασία για βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους, Βρεφικά και παιδικά καροτσάκια και 

εξαρτήματα, Παιδικά καθίσματα ασφαλείας για το αυτοκίνητο, Ασφάλεια παιδιών εντός και εκτός 

σπιτιού, Παιδικά λευκά είδη κ.ά., Ενδύματα εγκυμοσύνης , Είδη υγιεινής για βρέφη, παιδιά, 

εφήβους, Ηλεκτρικά και ακουστικά είδη για βρέφη, παιδιά, εφήβους. 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής 
επιφάνειας 

Terrace stand Corner stand Two-corner stand Island stand 

Για δηλώσεις συμμετοχής 
μέχρι 31.10.2018 

155,00 EUR/m² 164,00 EUR/m² 167,00 EUR/m² 173,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής από 
01.11.2018 

178,00 EUR/m² 187,00 EUR/m² 190,00 EUR/m² 196,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες:  

Τύπος εισιτηρίου Online αγορά Αγορά από το ταμείο 

Day ticket 18,00 EUR 28,00 EUR 

2-Day ticket 25,00 EUR 39,00 EUR 

Season ticket 39,00 EUR 58,00 EUR 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/kind-jugend  

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/kind-jugend
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spoga+gafa 2019 

Διεθνής Έκθεση Αθλητικών Ειδών, Ειδών Κατασκήνωσης - Κάμπινγκ, Εξοπλισμού και Επίπλων 

Κήπου 

01.-03.09.2019, Κολωνία  

Από 1 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στην Κολωνία η κορυφαία Διεθνής Έκθεση Κήπου, 

spoga+gafa 2019. Πάνω από 2.100 εκθέτες από 61 χώρες παρουσιάζουν τις προτάσεις και τις 

καινοτομίες τους σε εξοπλισμό και έπιπλα κήπου, αθλητικά είδη, ψυχαγωγία/δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου, είδη κατασκήνωσης και κάμπινγκ σε σχεδόν 40.000 εμπορικούς επισκέπτες από 

όλο τον κόσμο. Στην Κολωνία, σε εκθεσιακό χώρο 230.000 τετραγωνικών μέτρων, μπορείτε να 

βιώσετε νέες τάσεις, καινοτομίες και να ανταλλάξετε ιδέες και απόψεις με τους κορυφαίους του 

κλάδου.  

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στην spoga+gafa είναι οι εξής: garden 

living (έπιπλα κήπου, διακόσμηση κήπου, εξοπλισμός κήπου, camping & αναψυχή, σπορ & 

παιχνίδια, είδη για κατοικίδια), garden creation & care (φυτά & λουλούδια, νερό & φωτισμός, 

μηχανήματα & αξεσουάρ, βιοχημικά προϊόντα & χώματα, εργαλεία & αξεσουάρ), garden bbq (grill 

& ψησταριές), garden unique. 

 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 28.09.2018 179,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26.10.2018 192,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής από 27.10.2018 203,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες:  

Τύπος εισιτηρίου Online αγορά Αγορά από το ταμείο 

Day ticket 30,00 EUR 49,00 EUR 

Season ticket 58,00 EUR 70,00 EUR 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/spoga-gafa  

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/spoga-gafa
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ORGATEC 2020 

Διεθνής Έκθεση για το Εργασιακό Περιβάλλον 

27.-31.10.2020, Κολωνία  

Από 27 έως 31 Οκτωβρίου 2020 ανοίγει τις πόρτες της στην Κολωνία η ORGATEC 2020, Διεθνής 

Έκθεση για το Εργασιακό Περιβάλλον. Η κορυφαία Διεθνής Εμπορική Έκθεση ORGATEC θα 

μετατρέψει την Κολωνία σε παγκόσμιο σημείο συνάντησης για κλάδους σχετικούς με το σύγχρονο 

περιβάλλον εργασίας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων επίπλωσης, δαπέδου, ακουστικής, 

φωτισμού, τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, καθώς και άλλων καινοτομιών.  

Στην τελευταία ORGATEC 2018 συμμετείχαν 753 εταιρείες και παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 

προτάσεις τους στον εκθεσιακό χώρο της Κολωνίας με τον αριθμό των επισκεπτών να ξεπερνάει 

τους 63.000 από 142 διαφορετικές χώρες.   

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στην ORGATEC είναι: Σχεδιασμός, 

κατασκευή γραφείου, Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις γραφείου, Επίπλωση γραφείου, Δάπεδο, 

Ακουστική, Φωτισμός, Τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, Οπτικοακουστική 

τεχνολογία, Οργανωτικά / Σχεδιαστικά Συστήματα, Αξεσουάρ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/orgatec  

 

 

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/orgatec
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FSB 2019 

Διεθνής Έκθεση Εγκαταστάσεων Αναψυχής, Αθλητισμού και Κολυμβητηρίων 

05.-08.11.2019, Κολωνία 

 

Από 5 έως 8 Νοεμβρίου 2019 θα διεξαχθεί στην Κολωνία η κορυφαία Διεθνής Έκθεση Εγκαταστάσεων 

Αναψυχής, Αθλητισμού και Κολυμβητηρίων, FSB 2019.  

Στην τελευταία έκθεση που πραγματοποιήθηκε το 2017, 634 εκθέτες από 45 χώρες παρουσίασαν τις 

προτάσεις τους σε περίπου 27.000 εμπορικούς επισκέπτες από 114 χώρες. Ο πήχης έχει ανέβει πολύ 

ψηλά και για το 2019 καθώς αναμένεται ο αριθμός τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών να 

παρουσιάσει αύξηση. Παράλληλα με την FSB, πραγματοποιείται η aquanale -Διεθνής Ειδική Κλαδική 

Έκθεση για Σάουνα, Πισίνα, Ambiente. 

Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζονται στην FSB είναι: Κατασκευή και εξοπλισμός 

αθλητικών εγκαταστάσεων (εσωτερικών / εξωτερικών), Δημόσιες πισίνες, Σχεδιασμός έργων, 

κατασκευή και εξοπλισμός παιδικών χαρών και εγκαταστάσεων αναψυχής, Αστικός σχεδιασμός. 

 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31.01.2019 178,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 01.02.2019 188,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες: Το Online Ticket Shop θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2019. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/fsb  

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/fsb


11 
 

 

Aquanale 2019 

Διεθνής Ειδική Κλαδική Έκθεση για Σάουνα, Πισίνα, Ambiente 

05.-08.11.2019 

H aquanale είναι η διεθνής έκθεση για την σάουνα, την πισίνα και το ambiente. Εκθέτες από τον 

χώρο του αθλητισμού, του παιχνιδιού, του κολυμβητηρίου, της σάουνα και τον χώρο της wellness 

παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε ειδικά διαμορφωμένους,  εκπληκτικούς χώρους. Από το 2013 η 

aquanale πραγματοποιείται παράλληλα με την FSB - την διεθνή έκθεση αθλητικών εγκαταστάσεων, 

κολυμβητηρίων και αναψυχής. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται στην aquanale είναι: 

Δημόσιες πισίνες (κατασκευή και σχεδιασμός πισίνας, τεχνολογία κλιματισμού, εγκατάσταση 

συστημάτων, επεξεργασία νερού, συστήματα ελέγχου πρόσβασης) 

Τεχνολογία (επεξεργασία νερού, συστήματα φίλτρων, τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου, αντλίες, 

ηλιακοί απορροφητές, εγκατάσταση συστημάτων, τεχνολογία κλιματισμού, τεχνολογία φωτισμού, 

ενεργειακή τεχνολογία) 

Ιδιωτικές πισίνες (Πισίνες, καλύμματα πισίνας, ηλιακά συστήματα, έπιπλα, εργαλεία, τεχνολογία 

μέτρησης και ελέγχου, επεξεργασία νερού) 

Σάουνα και Spa (σάουνα, σχεδιασμός σάουνα, τεχνολογία σάουνα, υδρομασάζ, spa, τραπέζια 

μασάζ, εφαρμογές για spa, επίπλωση spa) 

Ιδιωτικό Spa (Ιδιωτικά δωμάτια spa, ντους, τζακούζι, εξαρτήματα, έπιπλα) 

GreenLiving (Φυσικές πισίνες, λίμνες κολύμβησης, βιολογική επεξεργασία νερού, βιολογικά 

φίλτρα, αρχιτεκτονική τοπίου, σχεδιαστές κήπων, φυσική πέτρα, σχεδιασμός κήπου, υπαίθρια 

διαβίωση) 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31.01.2019 178,00 EUR/m² 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 01.02.2019 188,00 EUR/m² 

Για επισκέπτες: Το Online Ticket Shop θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2019. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr/kolonia/aquanale  

 

  

http://www.german-fairs.gr/kolonia/aquanale
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PUERI expo 2019 

Διεθνής Έκθεση για το Παιδί 

13.-16.06.2019, Σάο Πάολο (Βραζιλία) 

 

Η Διεθνής Έκθεση για το Παιδί, Pueri Expo, είναι η μοναδική και αποκλειστική εμπορική έκθεση του 

κλάδου στη Βραζιλία. Η φετινή εκδήλωση θα συγκεντρώσει πάνω από 9 χιλιάδες καταστηματάρχες 

από όλη τη Βραζιλία που θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα τελευταία νέα και τις τάσεις 

στα είδη παιδικής φροντίδας, όπως καθίσματα αυτοκινήτων, καρέκλες, έπιπλα, διακόσμηση και 

πολλά άλλα! 

Η Pueri Expo είναι εμπνευσμένη από τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση παιδικών ειδών στον κόσμο, την  

Kind+Jugend, η οποία πραγματοποιείται στη Γερμανία και διοργανώνεται επίσης από την 

Koelnmesse. 

Κατηγορίες προϊόντων που προβάλλονται: Έπιπλα, καρέκλες, καροτσάκια, καθίσματα αυτοκινήτου 

για παιδιά, παιχνίδια, ένδυση, είδη διακόσμησης, είδη υγιεινής και καλλυντικά, αξεσουάρ. 

 
Η αγορά της Βραζιλίας σε αριθμούς: 

✓ 321 γεννήσεις την ώρα (5,36 το λεπτό) 

✓ στη χώρα υπάρχουν 40 εκατ. παιδιά (0-12 ετών) 

✓ τα τελευταία 6 χρόνια η συγκεκριμένη αγορά έχει παρουσιάσει ανάπτυξη 45,6% 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.pueriexpo.com.br/en  

  

http://www.pueriexpo.com.br/en
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China Kids Expo 2019 

Διεθνής Έκθεση για το Παιδί 

16.-18.10.2019, Σαγκάη (Κίνα) 

 

Από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο νέο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Σαγκάη 

η Διεθνής έκθεση για το Παιδί, China Kids Expo 2019.  

Η China Kids Expo φιλοξενείται από την TJPA και την Koelnmesse και αποτελεί τη ναυαρχίδα των 

εμπορικών εκθέσεων του κλάδου στην Ασία. Στην περασμένη εκδήλωση του 2018 συμμετείχαν 2.326 

εταιρείες από 30 χώρες, παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε 220.000 τ.μ. 

εκθεσιακής επιφάνειας. Ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών ανήλθε σε 80.437 από 136 χώρες. Η 

έκθεση θα εξασφαλίσει την προώθηση των προϊόντων σας στους τομείς που σχετίζονται με βρέφη, 

νήπια, παιδιά και εφήβους, συμβάλλοντας σημαντικά στην εξωστρέφεια της επιχείρησής σας. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται είναι: Έπιπλα, καρέκλες, καροτσάκια, 

καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά, παιχνίδια, ένδυση, ενδύματα εγκυμοσύνης , είδη υγιεινής για 

βρέφη, αξεσουάρ. 

 

 
 

Για εκθέτες: 

Κόστος περιπτέρου 

Ενοικίαση εκθεσιακής επιφάνειας (min 48 τ.μ.) 210,00 EUR/m² 

Premium πακέτο-συμπ. κατασκευής περιπτέρου (min 12 τ.μ.)  290,00 EUR/m² 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: en.china-kids-expo.com 

  

https://en.china-kids-expo.com/
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interzum guangzhou 2020 

Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων, Διαμόρφωσης Εσωτερικών Χώρων και Επεξεργασίας 

ξύλου 

28.-31.03.2020, Κουανγκτσόου (Κίνα) 

Από 28 έως 31 Μαρτίου 2020 θα πραγματοποιηθεί στο συγκρότημα Pazhou στη πόλη Κουανγκτσόου 

η διεθνής έκθεση interzum guangzhou 2020.  

Η CIFM / interzum guangzhou εισήχθη για πρώτη φορά στην αγορά της Κίνας το 2004 ως ηγετική 

εκδήλωση της Ασίας στον κλάδο των ξυλουργικών μηχανημάτων, της βιομηχανίας επίπλων και της 

διακόσμησης εσωτερικών χώρων. Η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από την interzum της Koelnmesse 

GmbH, που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις του κλάδου από το 1959. 

Στην περασμένη εκδήλωση του 2019 συμμετείχαν 1.509 εκθέτες που παρουσίασαν τα προίόντα και 

τις προτάσεις τους σε 150.000 τ.μ. εκθεσιακής επιφάνειας. Ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών 

ξεπέρασε τους 94.800 από 114 χώρες. 

Οι κύριες κατηγορίες των προϊόντων που παρουσιάζονται είναι: Υλικά για κατασκευή επίπλων, 

Ενδιάμεσα προϊόντα για το γραφείο και σπονδυλωτά έπιπλα, Μηχανήματα, εργαλεία και εξοπλισμός 

για παραγωγή επίπλων και για επεξεργασία επιφανειών, Δομικά υλικά και εξαρτήματα, 

Ταπετσαρίες, στρώματα, Οροφές, επενδύσεις τοίχων, Ολοκληρωμένα μέρη για εσωτερική 

διαρρύθμιση, Υλικά και εξαρτήματα για ταπετσαρίες και κλινοσκεπάσματα, Ξύλο Προϊόν, Πάνελ, 

Κόλλες, χρώματα και άλλα χημικά υλικά, Μηχανήματα και βοηθητικές μηχανές για την παραγωγή 

ξυλουργικών προϊόντων. 

Για εκθέτες: 

Κόστος περιπτέρου 

Ενοικίαση εκθεσιακής επιφάνειας (min 18 τ.μ.) 250,00 EUR/m² 

Standard πακέτο-συμπ. κατασκευής περιπτέρου (min 9 τ.μ.) 300,00 EUR/m² 

Premium πακέτο-συμπ. κατασκευής περιπτέρου (min 18 τ.μ.)  310,00 EUR/m² 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.interzum-guangzhou.com 

  

http://www.interzum-guangzhou.com/
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interzum bogotá 2020 

Διεθνής Έκθεση Κατασκευής Επίπλων και Επεξεργασίας ξύλου 

26.-29.05.2020, Μπογκοτά (Κολομβία) 

Η interzum bogotá, παλαιότερα γνωστή ως Feria Mueble & Madera, είναι η κορυφαία εμπορική 

έκθεση Κατασκευής Επίπλων και Επεξεργασίας ξύλου στην Κολομβία, την περιοχή των Άνδεων και 

την Κεντρική Αμερική.  

Οι σημαντικότεροι φορείς λήψης αποφάσεων της περιοχής θα είναι παρόντες στην interzum bogotá. 

Η Κολομβία είναι η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της 

Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Ως εκ τούτου, η interzum bogotá προσφέρει τις καλύτερες 

ευκαιρίες για είσοδο στη συγκεκριμένη αγορά. 

Τα προϊόντα που προβάλλονται διακρίνονται στους παρακάτω κύριους τομείς: Επεξεργασία ξύλου, 

Κατασκευή επίπλων, Συστήματα φωτισμού, Κλωστοϋφαντουργία, Μηχανήματα. 

Η αγορά της Κολομβίας 

✓ Η ανάπτυξη στους τομείς των κατασκευών και των υποδομών θα αυξήσει τη ζήτηση για δομικά 

υλικά. Μεταξύ του 2004 και του 2017, οι εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξύλου αυξήθηκαν με 

μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8%.  

✓ Περισσότερο από το 40% των βιομηχανικών επιχειρήσεων του κλάδου εδρεύει στην 

πρωτεύσουσα της χώρας. 

✓ Η Κολομβία διαθέτει 24 εκατομμύρια εκτάρια γης που είναι ενδεχομένως κατάλληλη για τη 

δασοκομία, αλλά μόνο το 1,9% χρησιμοποιείται. Περίπου το 55% αυτής της περιοχής 

χρησιμοποιείται για παράνομη εξόρυξη.  

✓ Ο δασικός τομέας αντιπροσωπεύει το 0,2% του ΑΕΠ της Κολομβίας και προσφέρει κατά μέσο όρο 

74.000 θέσεις εργασίας. 

 

Για εκθέτες: 

Κόστος ενοικίασης εκθεσιακής επιφάνειας 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31.10.2019 243,00 USD/m² * 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 01.11.2019 253,00 USD/m² * 

*Δεν περιλαμβάνεται 19% ΦΠΑ 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.interzum-bogota.com   

http://www.interzum-bogota.com/

