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IFAT impact Business Summit, 08. – 10.09.2020 
 
IFAT 2022 (Μόναχο, 30.05. - 03.06.2022)   
52η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης  
 
8 ελληνικές εταιρίες-εκθέτες στην προηγούμενη IFAT! 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT 2022 στο Μόναχο 
 
IE expo Guangzhou 2020 (Guangzhou, 16. - 18.09.2020) 
IE expo Chengdu 2020 (Chengdu, 13. – 15.10.2020) 
IFAT India 2021 (New Delhi, Ιανουάριος 2021) 
IFAT EURASIA 2021 (Κωνσταντινούπολη, 25. – 27.03.2021) – Διοργάνωση Επιχειρηματικής αποστολής από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο! 
IE expo China 2021 (Shanghai, 20. – 22.04.2021) 
ΙFAT Africa 2021 (Johannesburg, 13. - 15.07. 2021) 
IFAT India 2021 (Mumbai, Οκτώβριος 2021)  
 
Κυρίες και κύριοι, 
λόγω των πρωτόγνωρων καταστάσεων, οι διοργανωτές της IFAT, έλαβαν την απόφαση να πραγματοποιήσουν μέσα στο έτος 2020, δύο διαδικτυακά event, με την 
ονομασία IFAT impact. Το πρώτο digital event, IFAT impact Panel Discussion, πραγματοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου 2020 με θέμα «Τεχνολογίες περιβάλλοντος στην 
περίοδο του COVID-19 και μετά – οι επιταχυντές για μια οικολογικά βιώσιμη οικονομία», διάρκειας 2 ωρών, στις 11:00 – 13:00. Ενώ το δεύτερο digital event, IFAT 
impact Business Summit, θα λάβει χώρα από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020, το οποίο είναι μια top-level συνεδριακή πλατφόρμα, όπου εταιρίες θα παρουσιάσουν 
τις καινοτομίες τους και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις, να κλείσουν B2B συναντήσεις και να συλλέξουν πληροφορίες. 
Η συμμετοχή στα διαδικτυακά event είναι δωρεάν. 
 
Η 52η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας πόλης, ΙFAT 2022 θα διοργανωθεί στις 30.05. - 03.06.2022, 
όπου το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
διοργανώνει Επιχειρηματική αποστολή.  
 
Στην προηγούμενη διοργάνωση αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έδειξε δυναμική παρουσία με 8 επιχειρήσεις – εκθέτες: ECOTECH LTD, GEKASMETAL, HELECTOR SA, 
LUBRICO – A. TSAKALIS LTD, PAPANTONATOS SA, ROTOGRAN AEBE, SABO SA και TEMAK SA. Συνολικά στην έκθεση έλαβαν μέρος 3.305 εκθέτες από 58 χώρες, οι οποίοι 
παρουσίασαν τα προϊόντα τους και τις καινοτομίες τους, σε περισσότερους από 140.000 εμπορικούς επισκέπτες από 160 χώρες. 
  
Οι κατηγορίες, που παρουσιάζονται στην IFAT, είναι οι εξής: άντληση και επεξεργασία υδάτινων πόρων, επεξεργασία νερού και λυμάτων, διανομή νερού και συστήματα 
αποχέτευσης, προστασία ακτών και χειρισμός πλημμύρας, αποκομιδή απορριμμάτων και ανακύκλωση, παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία απορριμμάτων, 
καθαρισμός δρόμων, αντιμετώπιση χειμερινών συνθηκών, αποκατάσταση / επεξεργασία εδάφους, καθαρισμός καυσαερίων, έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
ηχομόνωση και μείωση της ηχορύπανσης, τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου, παροχή υπηρεσιών, επιστήμη, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και γεωθερμία. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στο IFAT Environmental Leadership Award, με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης εταιρίας ως προς τη 
βιωσιμότητα. Ο νικητής του βραβείου τυγχάνει ιδιαίτερη προβολή στα ΜΜΕ. 
 

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, στο πλαίσιο του στόχου να διευρύνει το διεθνές δίκτυο εκθέσεων, διοργανώνει την IE expo Guangzhou 2020 (16. - 
18.09.2020), που πραγματοποιείται στο China Import and Export Fair Complex, την IE expo Chengdu 2020 (13. – 15.10.2020), που θα λάβει χώρα στο Western 

China International Expo City και την IE expo China 2021 (20. – 22.04.2021), που φιλοξενείται στο National Exhibition and Convention Center (NECC) στη Σαγκάη. 
Στόχος και των τριών εκθέσεων είναι να παρουσιάσει λύσεις για το νερό, τα απόβλητα, τον αέρα και τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της Νότιας Κίνας. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην τελευταία διοργάνωση της IE expo China, συγκεντρώθηκαν 2.047 εκθέτες και καλωσόρισε 73.097 εμπορικούς επισκέπτες από 58 χώρες, στην 
προηγούμενη διοργάνωση της IE expo Guangzhou έλαβαν μέρος 579 εκθέτες, οι οποίοι εξέθεσαν τα προϊόντα τους σε 29.142 εμπορικούς επισκέπτες, ενώ στην τελευταία 
διοργάνωση της IE expo Chengdu, συμμετείχαν 321 εκθέτες και την επισκέφθηκαν 19.620 εμπορικοί επισκέπτες.  
 
Λόγω της μεγάλης ζήτησης της έκθεσης στην ινδική αγορά, πραγματοποιούνται δύο εκθέσεις σε διαφορετικές πόλεις στην Ινδία κάθε χρόνο. Η IFAT India 2021 
(Ιανουάριο 2021) θα φιλοξενηθεί στο Νέο Δελχί στο India Habitat Center, ενώ η δεύτερη εκδοχή της IFAT India 2021 (Οκτώβριος 2021) θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό 
Κέντρο της Μουμπάι (BEC). Και οι δύο εκθέσεις αποτελούν το κέντρο της βιομηχανίας του κλάδου στην Ινδία και αυτό φαίνεται από τα εξαιρετικά νούμερα, που 
σημειώθηκαν στην τελευταία διοργάνωση της στην Μουμπάι, η οποία φιλοξένησε 311 εκθέτες και 9.633 εμπορικούς επισκέπτες. 
 
Τέλος, η IFAT EURASIA 2021, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια, θα ανοίξει τις πόρτες της για 4η χρονιά απο τις 25 έως τις 27.03.2021 στην Κωνσταντινούπολη, 
στο Istanbul Expo Center (IFM), Hall 9-10-11. Στην προηγούμενη IFAT EURASIA, συμμετείχαν 215 εκθέτες εκπροσωπώντας 399 brands και 10.467 επισκέπτες, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεων για την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργανώνει την 4η Επιχειρηματική αποστολή στην IFAT Eurasia 2021, στο πλαίσιο 
των δράσεων εξωστρέφειας και επιχειρηματικής δικτύωσης, για να συμβάλει στην ενίσχυση των επαφών και της τεχνογνωσίας σε τομείς με προοπτική ανάπτυξης 
της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας! 
 
Η ΙFAT Africa 2021 θα πραγματοποιηθεί στις 13. - 15.07.2021 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες λύσεις στον τομέα της 
αποκομιδής απορριμμάτων, λυμάτων και ανακύκλωσης για τη μεταλλευτική και κατασκευαστική βιομηχανία. Η προηγούμενη διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο 
Johannesburg Expo Centre (JEC), έναν από τους μεγαλύτερους εκθεσιακούς χώρους συνεδρίων και εκθέσεων στην Αφρική, συγκεντρώνοντας 172 εκθέτες και 3.302 
εμπορικούς επισκέπτες, σημειώνοντας 83% αύξηση των επισκεπτών σε σχέση με την τελευταία διοργάνωση. 
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.ifat.de. Πληροφορίες για τις εκθέσεις και την Επιχειρηματική αποστολή στην 
IFAT 2022 του Μονάχου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί 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. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος 
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου  
στην Ελλάδα και την Κύπρο        


