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electronica 2022 (15. - 18.11.2022) στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου 
29η Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Συστημάτων και Εφαρμογών  
 
electronica China 2022 (06. – 08.05.2022) στη Σαγκάη, Κίνα 
 
electronica India & productronica India 2022 (21. – 23.09.2022), στο India Expo Mart, Greater Noida 
 
electronicAsia (13. – 16.10.2022) στο Χονγκ Κονγκ 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
τις πύλες της θα ανοίξει από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου του 2022 η Διεθνής Έκθεση Ηλεκτρονικών Στοιχείων, 
Συστημάτων και Εφαρμογών, electronica, η κορυφαία παγκοσμίως έκθεση στον τομέα της βιομηχανίας 
ηλεκτρονικών στοιχείων και ενσωματωμένων συστημάτων, η οποία διοργανώνεται από το 1964 από τον Εκθεσιακό 
Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
H electronica 2020, λόγω της πανδημικής κρίσης COVID-19, πραγματοποιήθηκε πλήρως ψηφιακά και κάλυψε και 
με το παραπάνω όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων του κλάδου μέσα στις τέσσερις μέρες διεξαγωγής της. 
Συνολικά 8.235 χρήστες από 79 χώρες εγγράφηκαν στην πλατφόρμα, για να γνωρίσουν 209 εκθέτες από 25 χώρες 
και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου. 
 
Η electronica εναλλάσσεται κάθε χρόνο με την productronica, Διεθνή Έκθεση Παραγωγής Ηλεκτρονικών Στοιχείων 
& Εξαρτημάτων, και φροντίζει μέσα από τη συνεχή ανανέωση της δομής και των θεμάτων, που παρουσιάζει, να 
βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των γεγονότων του κλάδου της.  
 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιούνται συνέδρια, πλήθος σεμιναρίων και workshops, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των ενδιαφερομένων. Highlight αποτελεί το συνέδριο electronica Embedded Platforms Conference 
(eEPC), που λαμβάνει χώρα για τέταρτη φορά και αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας για προμηθευτές 
εξαρτημάτων, εργαλείων και software, όπου σημειώνει ραγδαία εξέλιξη. Ενώ, αξίζει να σημειωθεί και η 
επιτυχημένη πρεμιέρα του electronica Medical Electronic Conference (eMEC), μέσα στο οποίο η ιατρική συνάντησε 
την τεχνολογία, όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά το μέλλον της ιατρικής, το οποίο αποτέλεσε και την επικεφαλίδα 
του συνεδρίου, όπου αρκετοί συμμετέχοντες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους ήδη για το επόμενο. 
 
Κάποια από τα θέματα της έκθεσης είναι: electronica embedded, electronica wireless, electronica automotive, 
smart energy solutions, micro-nano-systems.  
 
Η electronica είναι μια έκθεση, που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης και αναπτύσσεται συνεχώς παγκοσμίως. Έτσι 
διοργανώνεται η electronica China στη Σαγκάη (06. – 08.05.2022), στο Shanghai New International Expo Centre 
(SNIEC), η electronica India & productronica India 2022 (21. – 23.09.2022) στο India Expo Mart, Greater Noida 
της Ινδίας και η electrοnicAsia (13. – 16.10.2022) στο Χονγκ Κονγκ. Ιστοσελίδες: www.electronica-china.com, 
www.electronica-india.com και https://event.hktdc.com/fair/electronicasia-en/electronicAsia/.  
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.electronica.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. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο                   
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