
  

1 / 1 
 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
Δορυλαίου 10-12, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: +30 210 6419000, Fax: +30 210 6445175, ahkathen@ahk.com.gr 

Βούλγαρη 50, 542 48 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: +30 2310 327733, Fax: +30 2310 327737, ahkthess@ahk.com.gr 
www.german-chamber.gr, www.german-fairs.gr 

 

 

SPIELWARENMESSE 2020 

Διεθνής Έκθεση Παιχνιδιού 

29 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2020 στη Νυρεμβέργη  

Η Διεθνής Έκθεση Spielwarenmesse σας αφού γιόρτασε τα 70 της χρόνια, σας καλωσορίζει και πάλι στο μαγικό 

κόσμο του κλάδου του παιχνιδιού. H 70η διοργάνωση της Spielwarenmesse® αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά το 

πιο σημαντικό βιομηχανικό γεγονός στον κόσμο καταρρίπτοντας τα ρεκόρ. Περισσότεροι από 2.900 εκθέτες από 

σχεδόν 70 χώρες παρουσίασαν πάνω από 1 εκατομμύριο προϊόντα. Μαζί με τις 120.000 καινοτομίες που 

παρουσιάστηκαν, εξασφάλισαν μια συναρπαστική εμπειρία για τους περισσότερους από 70.000 επισκέπτες που 

ήρθαν στη Νυρεμβέργη από 132 χώρες. Η Spielwarenmesse® δεν ήταν ποτέ πιο διεθνής - και περίπου 1.800 

δημοσιογράφοι από 37 χώρες είχαν πολλά να αναφέρουν. 

Δώστε κι εσείς το παρόν και παρουσιάστε τις καινοτομίες και τα προϊόντα σας όταν στην αρχή του έτους οι 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων αναζητούν νέες επαφές και συμφωνίες για να θέσουν τις βάσεις για μια επιτυχημένη 

χρονιά. Η Spielwarenmesse είναι το κατάλληλο μέρος να συναντήσετε τους πελάτες σας και να δημιουργήσετε νέες 

επαφές σε διάφορες χώρες.  

Οι τάσεις γεννιούνται στη Νυρεμβέργη και οι πιο πρόσφατες εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν 

για μια ακόμη φορά πόσο ευέλικτη, καινοτόμα, ανεπιφύλακτη και πολύτιμη είναι αυτή η κορυφαία διεθνής 

εμπορική έκθεση.  

 

 Η θεματολογία της Spielwarenmessse περιλαμβάνει: 

 Προϊόντα lifestyle 

 

Κούκλες, 
Λούτρινα 

 

Παιχνίδια, βιβλία, 
μάθηση και 
πειραματισμός, 
πολυμέσα 

 

Ομάδες 
πολλαπλών 
προϊόντων 

 

Παιχνίδια από ξύλο 
και φυσικά υλικά 

 

Σχολικά και 
χαρτικά είδη, 
δημιουργικός 
σχεδιασμός 

 

 

Αθλητισμός, αναψυχή, 
υπαίθριος 
παιχνιδότοπος  

Μοντελισμός 
Σιδηροδρόμων 
και αξεσουάρ 

 

Γιορτινά και 
αποκριάτικα είδη, 
πυροτεχνήματα 

 

Ηλεκτρονικά 
παιχνίδια 

 

Τεχνικά παιχνίδια, 
εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, παιχνίδια 
δράσης 

 

Μοντελισμός, 
Χόμπι 

  

Βρεφικά και παιδικά 
είδη 

Το κόστος συμμετοχής για ενοικίαση περιπτέρου ξεκινάει από 174 Ευρώ/τμ. 

Το λεπτομερές πρόγραμμα της Spielwarenmesse παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα www.spielwarenmesse.de.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  

DEADLINES Spielwarenmesse 2020 

 Δήλωση συμμετοχής για υφιστάμενους εκθέτες: 30 Απριλίου 2019 

 Δήλωση συμμετοχής για ΝΕΟΥΣ εκθέτες: 30 Ιουνίου 2019 μόνο εδώ 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

κα Δήμητρα Καλύβα, τηλ. 210 6419019, d.kaliva@ahk.com.gr, www.german-fairs.gr 
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