43η Διεθνής Έκθεση ειδών οικιακής χρήσης, λαϊκής τέχνης και δώρων
Heim+Handwerk (30.11. – 04.12.2022) στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου
FOOD & LIFE 2022 (30.11. – 04.12.2022) Έκθεση εκλεκτών και παραδοσιακών εδεσμάτων
Διοργάνωση Ελληνικού Ομαδικού Περιπτέρου
Κυρίες και κύριοι,
η διεθνής έκθεση στον τομέα των ειδών οικιακής χρήσης, λαϊκής τέχνης και δώρων θα διεξαχθεί στις
30.11. – 04.12.2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Πρόκειται για την 43η Ηeim+Handwerk, που
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και με μεγάλη επιτυχία, την οποία αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και
την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η δυνατότητα άμεσων πωλήσεων προς το κοινό είναι το στοιχείο, που διαφοροποιεί τη Ηeim+Handwerk
από άλλες εκθέσεις ειδών οικιακής χρήσης, λαϊκής τέχνης και δώρων. Στη Ηeim+Handwerk
παρουσιάζονται και πωλούνται τα πάντα όσα σχετίζονται με το σπίτι: έπιπλα, αντίκες, οικιακές
συσκευές, μουσικά όργανα, διακοσμητικά, χειροτεχνία, έργα τέχνης, κοσμήματα και είδη κήπου.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο Μόναχο την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα και απευθύνεται στο
κοινό του Μονάχου και όλης της Βαυαρίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλή αγοραστική δύναμη.
Εκτός από τους επισκέπτες, που ενδιαφέρονται να αγοράσουν άμεσα, την έκθεση επισκέπτονται και οι
επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι αναζητούν νέους προμηθευτές για τα καταστήματά τους.
H προηγούμενη διοργάνωση Heim+Handwerk 2019, φιλοξένησε πάνω από 1.000 εκθέτες, που
παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 121.000 εμπορικούς επισκέπτες. Στο πλαίσιο της
έκθεσης διεξήχθη ένα Φόρουμ με θέμα το Smart Home, που κέρδισε τις εντυπώσεις των συμμετεχόντων.
Η Heim+Handwerk προσφέρεται ειδικά στη μικρομεσαία κατασκευαστική επιχείρηση του κλάδου, καθότι
η δυνατότητα των άμεσων πωλήσεων βοηθά να μειωθεί σημαντικά το κόστος συμμετοχής.
Παράλληλα με την Heim+Handwerk λαμβάνει χώρα και η έκθεση εκλεκτών και παραδοσιακών εδεσμάτων
FOOD & LIFE, όπου για 7η φορά θα διοργανώσει η K.L.Ni. Promotion, σε συνεργασία με το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο.
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.heimhandwerk.de. Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210
64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr
Mε φιλικούς χαιρετισμούς
Αθηνά Θεοφανίδου
Εκπρόσωπος
Εκθεσιακού Οργανισμού Μονάχου
στην Ελλάδα και την Κύπρο
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