
Toys go Green – Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο
Η βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και οι τελικοί καταναλωτές δίνουν όλο και περισσότερο 
βάρος στην προστασία του κλίματος και στη βιωσιμότητα. Ανακαλύψτε στο νέο ειδικό 
μας τμήμα «Toys go Green» στην αίθουσα 3A προϊόντα που στηρίζονται στη βιωσιμότητα 
από φυσικά υλικά και συνθετικά υλικά βιολογικής προέλευσης, ανακυκλώσιμα προϊόντα 
και παιχνίδια που ενισχύουν τον σεβασμό στο περιβάλλον στα παιδιά.

Υπόβαθρο – επιγραμματικά, περιεκτικά και ενδιαφέροντα δεδομένα στο θέμα της 
 βιωσιμότητας αλλά και διαλέξεις ειδικών ολοκληρώνουν την προσφορά.

www.spielwarenmesse.de/en/toysgogreen

ΤΟ SPIRIT OF PLAY – ΚΑΙ ΤΟ 2022 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ

Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων που ταιριάζουν στη 
στρατηγική σας και εμπλουτίζουν την γκάμα σας

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια

Μελλοντικές καινοτομίες από τη 
ρομποτική στα προγραμματιζόμενα 
και εικονικά παιχνίδια – Η προσφορά 
σας για παιδιά και ενήλικες

Αθλητισμός, Αναψυχή, 
 Υπαίθριος Παιχνιδότοπος

Καινοτόμος επιλογή αθλητικών 
 παιχνιδιών για κάθε σεζόν – 
η έμπνευσή σας για τα highlight 
της σεζόν

Μοντελισμός Σιδηροδρόμων 
και Αξεσουάρ

Η μοναδική σας διεθνής πλατφόρμα 
με σειρές για αρχάριους, επαγγελμα-
τίες και συλλέκτες, καθώς και βασικά 
κιτ για παιδιά

Βρεφικά και Παιδικά Είδη

Η μοντέρνα προσφορά για τους 
 νεότερους πελάτες σας – με 
 παιχνίδια, υφάσματα και προϊόντα 
για φροντίδα και διατροφή

Προϊόντα Lifestyle

Όλες οι τάσεις από τους τομείς της 
μόδας και των αξεσουάρ, της δια-
κόσμησης, του σχεδιασμού και των 
δώρων – η κομψή προσθήκη στη 
γκάμα σας

Κούκλες, Λούτρινα

Το Who‘s Who για κλασικές και 
 μοντέρνες κούκλες, λούτρινα  
ζώα και

Ο κλάδος των παιχνιδιών χαίρεται που σας συναντάει και πάλι
Το να βιώνεις εκ του σύνεγγυς τις καινοτομίες είναι η καλύτερη βάση για βασικές αποφάσεις αγορών και νέες εμπνεύσεις.

Εκτός της Νυρεμβέργης, δεν θα βρείτε πουθενά στον κόσμο περισσότερους ανθρώπους με το ίδιο πάθος για τον κλάδο 
μας. Ας βάλουμε μαζί τις βάσεις για ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό έτος.

Σχολικά και Χαρτικά Είδη, 
 Δημιουργικός Σχεδιασμός

Πηγή εσόδων για την τάση του Do-
ityourself καθώς και για την επιστρο-
φή στα θρανία για την αύξηση της 
συχνότητας των πελατών σας

Τεχνικά και Εκπαιδευτικά 
Παιχνίδια, Παιχνίδια Δράσης

Ένα must: Η μεγαλύτερη ομάδα προ-
ϊόντων για παιχνίδια με εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα, καθώς και συλλεκτικές 
φιγούρες και θεματικούς κόσμους

Παιχνίδια από Ξύλο και 
 Φυσικά Υλικά

Η μεγαλύτερη γκάμα ξύλινων και 
φυσικών παιχνιδιών παγκοσμίως. 
Παιχνίδια από φυσικά υλικά όπως 
φελλός και χαρτόνι

Γιορτινά, Αποκριάτικα Είδη, 
Πυροτεχνήματα

Η σημαντικότερη διεθνής  εκδήλωση 
για προϊόντα σχετικά με την 
 μεταμφίεση, τη διακόσμηση και τα 
πυροτεχνήματα

Παιχνίδια, Βιβλία, Μάθηση 
και Πειραματισμός

Τεράστια γκάμα από δημοφιλή 
επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία και 
εκπαιδευτικά παιχνίδια

Ομάδα Πολλαπλών 
 Προϊόντων

Χώρος για εκθέτες με ευρεία 
 διαφοροποιημένη γκάμα προϊόντων 
και πολλά μεγάλα ονόματα
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Επιτέλους ξανά αγγίζουμε προϊόντα και 

συναντάμε γνώριμα  πρόσωπα

ΤΟ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ  

ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟ

ΦΥΓΑΜΕ ΓΙΑ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ!



Spielwarenmesse eG · Herderstraße 7 · 90427 Nuremberg · Germany

Firma 1
Firma 2
Name
Straße Hausnummer
Ort Postleitzahl
LandΜπορείτε να αντιταθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς απέναντι  

στην Spielwarenmesse eG.

Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας

 διαδικτυακά από Ιανουάριο 2022

 www.spielwarenmesse.de/en/digital

«  Μόνο αν ένα παιχνίδι είναι διασκεδαστικό για 
εμάς, θα λειτουργεί και για τους πελάτες μας. 
Στη Νυρεμβέργη ανακαλύπτουμε τόσα πολλά 
νέα πράγματα και έχουμε μια επισκόπηση της 
διεθνούς αγοράς.»

  Florian και Silvia Henneka, Korbmayer, Γερμανία

 www.spielwarenmesse.de

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Επωφεληθείτε από τη νέα μας 
ψηφιακή πλατφόρμα!

365 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Χρησιμοποιήστε τις προσφορές 
μας που ισχύουν όλο τον χρόνο!

Η Spielwarenmesse® είναι μια αμιγώς ειδική έκθεση. Ως εκ τούτου, μόνο εγγεγραμμένοι επισκέπτες του κλάδου μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια. Η είσοδος δεν επιτρέπεται σε παιδιά 
και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών – εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας έως και 6 μηνών, εφόσον συνοδεύονται από άτομο που επιτρέπεται να συμμετέχει στην έκθεση.

Για να είναι η επίσκεψή σας στην έκθεση όχι μόνο μια επωφελής, αλλά και 
μια ασφαλής εμπειρία, έχουμε λάβει ολοκληρωμένα μέτρα για την υγεία και 
την ασφάλειά σας.

Για επίκαιρες πληροφορίες: www.spielwarenmesse.de/en/hygiene

Η αγορά εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο διαδικτυακά. Παρακαλούμε 
αγοράστε το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο πριν από την άφιξή σας. Δεν υπάρχει 
ταμείο για την Spielwarenmesse® 2022. Τα ημερήσια εισιτήρια λειτουργούν 
με ανέπαφη είσοδο. Το εισιτήριο σας προσφέρει επίσης πρόσβαση στην 
 ψηφιακή πλατφόρμα Spielwarenmesse® Digital.

Τετάρτη έως Κυριακή   
από τις 09:00 έως τις 18:00

Κέντρο έκθεσης Νυρεμβέργης 
(Messezentrum Nürnberg) 
Messezentrum 1  
90471 Nuremberg, Germany

onsite

Νυρεμβέργη, 2 – 6 Φεβ 2022

digital.spielwarenmesse.de

online

από 19 Ιαν 2022

Η εφαρμογή Spielwarenmesse® App

Newsletter

Πλατφόρμα γνώσης Spirit of Play

Social Media

Διασύνδεση: Έμπνευση και ανταλλαγή 

Καινοτομίες: Πίνακας εκθετών και προϊόντων

Διαλέξεις: Live & On-Demand

Επισκόπηση: Αποτελεσματική προετοιμασία έκθεσης

PRIORITY / Prioritaire


