
 

 

 
 

                                                                                                                 
 
INHORGENTA MUNICH 2020 (14.- 17.02.2020)   
47η Διεθνής κλαδική έκθεση αργυροχρυσοχοΐας, ρολογιών,  
εξοπλισμού εργαστηρίων και πολύτιμων λίθων στο Μόναχο 
 
Κυρίες και κύριοι, 
η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση στον τομέα των κοσμημάτων και ρολογιών θα διεξαχθεί από τις 24.02. έως τις 
17.02.2020 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου. Πρόκειται για την 47η INHORGENTA MUNICH, που 
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και με μεγάλη επιτυχία. 
 
Η INHORGENTA MUNICH είναι το βαρόμετρο για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας. Εκτός από κοσμήματα, ρολόγια, 
λουράκια, πολύτιμους λίθους, πέρλες, θήκες, ασημένια είδη, μαργαριτάρια κ.α., παρουσιάζονται και μηχανήματα για την 
αργυροχρυσοχοΐα, εξοπλισμοί χρυσοχοείων, λογισμικά προγράμματα, καθώς και στρατηγικές μάρκετινγκ στον κλάδο 
του κοσμήματος. Την έκθεση πλαισιώνει ένα πλήρες πρόγραμμα ομιλιών και συναντήσεων πάνω στα θέματα και στις 
ανάγκες του κλάδου. 
 
Η έκθεση είναι ανοικτή μόνο για κλαδικούς επισκέπτες. Στη διοργάνωση INHORGENTA MUNICH 2019, 
καταμετρήθηκαν 27.000 εμπορικοί επισκέπτες από 70 χώρες, εκ των οποίων μεγάλο ποσοστό προήλθε από χώρες 
εκτός Γερμανίας, όπως Αυστρία, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Ρωσία και Ισραήλ. Οι 1052 εκθέτες, από 41 χώρες 
παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε μία εκθεσιακή επιφάνεια 65.000 τ.μ., ανάμεσα σε αυτούς και 25 ελληνικές και 
κυπριακές επιχειρήσεις του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Πρόκειται για τις: 7pm Leather Jewel by marina 
panagiotoulia, Acme Art Handmade Jewellery, ATELIER ERRIKOS Andreopoulos E. – Chatzalexi M. O.E., Annie 
Dimadi - Allahou Syn.P.E., Apostolos Jewellery, Niki Boli, Eleftheriou Jewelry M. Eleftheriou & Co, Nikos Fanourakis,  
Fotini Psarouli Jewellery, IOSIF Jewellery, Kalomira Marina Papageorgiou "PRIGIPO", K.AND.Jewel, Kiss The Frog 
Studio Ltd., Panagiota Kotsoni (Tina Kotsoni Jewelry), Krinaki Fotini Krinaki Handmade Jewelry, Lefteris Margaritis, 
MARGONI COLLECTION, Maria Kaprili, Mary Gaitani, Michael Hatzimihail sia oe, K. Mouratidou & Co. OG, Onirolithi - 
Veatriki Chasiotou, Ploumi Eyag-Paragioydakis Spyr Oe, Puntos artjewellery, TALOUMIS IKE.Για τον Έλληνα 
κοσμηματοπώλη η INHORGENTA MUNICH αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσει την παραγωγή κοσμημάτων σε άλλες 
χώρες, ενώ ο κατασκευαστής μπορεί να ενημερωθεί για τα νέα σχέδια και τις τελευταίες τάσεις της διεθνούς μόδας στο 
κόσμημα. 
 
Συνολικά, η διεθνικότητα της έκθεσης ήταν κι αυτή τη φορά πολύ υψηλή. Εκθέτες και επισκέπτες έμειναν πολύ 
ευχαριστημένοι με το μεγάλο αριθμό παραγγελιών και συμφωνιών που κλείστηκαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 
Μεγάλη απήχηση είχε η δεύτερη εμφάνιση του νέου ΙΝΗΟRGENTA AWARD από μια ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου 
κριτική επιτροπή. 
 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η έκθεση έδωσε την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες και ανερχόμενους σχεδιαστές να 
παρουσιάσουν, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο (αίθουσα C2), τις συλλογές τους στο ευρύ κοινό. 
 
Περισσότερες Πληροφορίες για την αγορά καρτών εισόδου με μειωμένη τιμή θα βρείτε online στην ιστοσελίδα 
www.inhorgenta.com  
 
Για όσους αγοράσουν online την Inhorgenta Munich Card τους παρέχεται δωρεάν μετακίνηση με όλα τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς στην πόλη του Μονάχου, επίσης τυγχάνουν και άλλων ειδικών προνομίων. Πληροφορίες 
στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού 
του Μονάχου στην Ελλάδα και 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 
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και Κύπρο                      INHORG.2020 

https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2018/exhibitorsdetails/7pm_leather_jewels_by_marina_panagiotoulia/?elb=409.1100.5435.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2018/exhibitorsdetails/7pm_leather_jewels_by_marina_panagiotoulia/?elb=409.1100.5435.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2018/exhibitorsdetails/acme_art_handmade_jewellery/?elb=409.1100.4011.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/annie_dimadi-allahou_synpe/?elb=400.1100.6663.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/annie_dimadi-allahou_synpe/?elb=400.1100.6663.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/apostolos_jewellery/?elb=400.1100.3824.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/niki_boli/?elb=400.1100.3865.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/eleftheriou_jewelry_m_eleftheriou_and_co/?elb=400.1100.5823.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/nikos_fanourakis/?elb=400.1100.5770.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/iosif_jewellery/?elb=400.1100.6281.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/kalomira_marina_papageorgiou_34prigipo34/?elb=400.1100.6517.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/kandjewel/?elb=400.1100.5931.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/panagiota_kotsoni_tina_kotsoni_jewelry/?elb=400.1100.6459.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/krinaki_fotini_krinaki_handmade_jewelry/?elb=400.1100.3909.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/lefteris_margaritis/?elb=400.1100.3311.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/margoni_collection/?elb=400.1100.2363.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/maria_kaprili/?elb=400.1100.6568.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/mary_gaitani/?elb=400.1100.6633.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/michael_hatzimihail_sia_oe/?elb=400.1100.4278.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/k_mouratidou_and_co_og/?elb=400.1100.6439.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/onirolithi-veatriki_chasiotou/?elb=400.1100.3910.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/onirolithi-veatriki_chasiotou/?elb=400.1100.3910.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/ploumi_eyag-paragioydakis_spyr_oe/?elb=400.1100.6728.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/puntos_artjewellery/?elb=400.1100.6646.1.1111
https://www.inhorgenta-mediaservices.com/onlinecatalog/2019/exhibitorsdetails/taloumis_ike/?elb=400.1100.1771.1.1111

