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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου  
στη διεθνή Έκθεση Επίπλων imm cologne 2022 

  Κολωνία, 17-23 Ιανουαρίου 2022 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Η σταδιακή άρση των περιορισμών με επανεκκίνηση δραστηριοτήτων και η αναμενόμενη δημιουργία 
ανοσίας στις κοινωνίες με την διεύρυνση των εμβολιαστικών προγραμμάτων διεθνώς δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση μεγάλων διεθνών Εκθέσεων με φυσική παρουσία. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο εντάσσει και πάλι στις δράσεις του 
τα Ομαδικά Περίπτερα και προγραμματίζει την διοργάνωση για πρώτη φορά Ελληνικού Εθνικού 
Περιπτέρου στη διεθνή Εκθεση επίπλων imm cologne που θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία στις 17-23 
Ιανουαρίου 2022.  
 
Η imm είναι μία καθιερωμένη Έκθεση που απευθύνεται σε επαγγελματίες της επιπλοποιίας και εμπορίας 
επίπλων. Η Κολωνία θα αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά σημείο συνάντησης για τον κλάδο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Στην περασμένη έκθεση του 2020 συμμετείχαν 10 ελληνικές εταιρίες. Οι Έλληνες εκθέτες είχαν 
τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε περισσότερους από 128.000 
επισκέπτες. Η εκθεσιακή επιφάνεια που κάλυψαν ανήλθε σε 772 τ.μ. 
 
Στόχος της διοργάνωσης του Ελληνικού Περιπτέρου είναι να δώσει την ευκαιρία σε ελληνικές εταιρίες 
του χώρου να έχουν παρουσία ως εθνική συμμετοχή, να προβάλουν την ποιότητα, την αισθητική και την 
ανταγωνιστική θέση των ελληνικών επίπλων, να ισχυροποιήσουν υφιστάμενες συνεργασίες με πελάτες, 
να διευρύνουν τη δικτύωσή τους στη Γερμανία και στη διεθνή αγορά επιδιώκοντας την εξασφάλιση νέων 
συνεργασιών και την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Με την παρουσία τους στο Ομαδικό Περίπτερο 
οι εταιρίες προβάλουν ενιαία την δυναμική του ελληνικού κλάδου επίπλων ενώ διατηρούν την διακριτή 
εταιρική ταυτότητά τους, επωφελούνται από μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και υψηλότερη 
επισκεψιμότητα με περισσότερες επαφές και συναντήσεις και αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας. 
 
Το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο θα είναι σε κεντρικό σημείο του Hall, τύπου νησίδας με 4 πλευρές 
ελεύθερες και θα έχει συνολική έκταση 150 τ.μ. (10μ χ 15μ). Προβλέπεται να περιλαμβάνει 6 stand 
εταιριών, το καθένα έκτασης 25 τ.μ. (5μ χ 5μ), από τα οποία τα 4 είναι γωνιακά με 2 πλευρές ελεύθερες 
και τα άλλα 2 ενδιάμεσα με 1 πλευρά ελεύθερη. Ο χώρος του Περιπτέρου μπορεί να διαρρυθμισθεί 
ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες των συμμετεχόντων εταιριών σε περίπτωση ενδιαφέροντος για stand 
με μεγαλύτερη έκταση ή διαφορετικές διαστάσεις. 
 
Το κόστος ενοικίασης και πλήρους κατασκευής των stand είναι: 
 

Γωνιακό stand (25 τ.μ.) € 13.200 (+ΦΠΑ) 

Ενδιάμεσο stand (25 τ.μ.) € 12.000 (+ΦΠΑ) 

 
και περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις της Έκθεσης, όπως καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο, υπηρεσίες 
προβολής, κόστος συν-εκθέτη, γραφικά, info-desk, τραπέζι συναντήσεων με καρέκλες, φωτισμό, 
διοργάνωση στοχευμένων Β2Β, κλπ. 
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Θεωρώντας ότι συμμετοχή στη σημαντική αυτή εκθεσιακή εκδήλωση θα συμβάλει στη διεθνή ανάπτυξη 
και προσέγγιση νέων αγορών και πελατών, προσκαλούμε ενδιαφερόμενες εταιρίες όπως δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής μέχρι 10.09.2021. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γιάννη Πατσιαβό, Senior Manager, 
y.patsiavos@ahk.com.gr, τηλ. 2106419026, 6945234747 ή τον εκπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού 
της Κολωνίας κ. Δημήτρη Πιπερούδη, d.piperoudis@ahk.com.gr, τηλ. 2106419027. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Δημήτρης Πιπερούδης 
Εκπρόσωπος 
Εκθεσιακού Οργανισμού Κολωνίας 
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