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Ι.Η.Μ. Internationale Handwerksmesse  09.03. – 13.03.2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου 
72η Διεθνής Έκθεση Χειροτεχνίας, Λαϊκής Τέχνης και Βιοτεχνικού Εξοπλισμού 
 
Garten München  09.03. – 13.03.2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου 
26η Διεθνής Έκθεση Κηποτεχνίας  
 
Κυρίες και κύριοι, 
από τις 09.03 – 13.03.2022 διεξάγεται στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου η Ι.Η.Μ. 2022, Διεθνής 
έκθεση χειροτεχνίας, λαϊκής τέχνης και βιοτεχνικού εξοπλισμού, η οποία αποτελείται από την IHM 
PROFI και την IHM PRIVAT. Η έκθεση διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμού του Μονάχου, ο οποίος 
αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την 
Κύπρο. 
 
Η IHM PROFI παρουσιάζει εξοπλισμό για βιοτεχνίες, εξοπλισμό συνεργείων αυτοκινήτων από εργαλεία 
μέχρι χρώματα και βερνίκια, εργαλεία και μηχανήματα για επεξεργασία ξύλου, πλαστικού, μετάλλου, 
γυαλιού και κεραμικών, συσκευές καθαρισμού, συστήματα συναρμολόγησης κ.α.  
 
Από την άλλη, η IHM PRIVAT περιλαμβάνει επίσης τομείς, όπως: κόσμημα, είδη σύγχρονης τέχνης και 
χειροτεχνίες, έπιπλα, μπάνια, εσωτερική διακόσμηση, φωτιστικά, κουζίνες και μικροσυσκευές, 
παράθυρα, πόρτες και πολλά άλλα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται πολλά ειδικά events, που 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσιάζονται πλήθος highlights γύρω 
από όλους τους τομείς της έκθεσης. Ένα από τα κεντρικά θέματα είναι και η ενεργειακή αποδοτικότητα 
και η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδική έκθεση για το σύγχρονο κόσμημα, όπως κάθε 
χρόνο, για εδώ και πάνω από 60 χρόνια στο πλαίσιο της I.H.M., είναι η SCHMUCK όπου συμμετέχουν 
χρυσοχόοι και σχεδιαστές κοσμημάτων από όλον τον κόσμο. 
 
Στις πέντε ημέρες της τελευταίας διοργάνωσης καταμετρήθηκαν 110.000 επισκέπτες και περίπου 1.000 
εκθέτες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε 74.000 τ.μ. Η έκθεση ενδιαφέρει τις ελληνικές εταιρίες, που 
ασχολούνται με το ελληνικό κόσμημα, τα είδη λαϊκής τέχνης, τη διακόσμηση και το σπίτι, αλλά και 
βιοτεχνίες και συνεργεία αυτοκινήτων. Γενικότερα, η Ι.Η.Μ. προσφέρει μια τεράστια ποικιλία στα είδη 
του κλάδου και ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες κατασκευαστές ,που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους. 
 
Παράλληλα με την Ι.Η.Μ. διεξάγεται η Garten München, έκθεση πώλησης για ερασιτέχνες κηπουρούς και 
φίλους των λουλουδιών και φυτών. Λουλούδια, φυτά, σπόροι, βολβοί, εξοπλισμός φυτέματος και κήπου, 
διαμόρφωση κήπου και περιβάλλοντος, τεχνολογία και μηχανήματα κήπου, φυτώρια, αίθρια, έπιπλα 
κήπου, βεράντας και εξοχής, παραβάν, τέντες, ομπρέλες καλύβες κήπου, τεχνητές λίμνες, κεραμικά, 
πισίνες και εξοπλισμός πισίνας, οικολογική καλλιέργεια, οικολογικά προϊόντα, εξοπλισμός κατοικίδιων, 
ενυδρεία, ζωοτροφές, καλλυντικά ζώων είναι τα εκθέματα. Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κήπου και 
βεράντας, ερασιτέχνες κηπουρούς, καταστήματα κηπουρικής, συλλόγους επαγγελματικούς, καταστήματα 
λουλουδιών και βοτανολόγους, ενδιαφερόμενους για οικολογικές καλλιέργειες και οικολογικά προϊόντα.  
 
Για κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή ανατρέξτε στις ιστοσελίδες: www.ihm.de και www.garten-
muenchen.de. Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 
21064 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr  
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο    
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