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Spielwarenmesse eG: Το Εποπτικό Συμβούλιο ανακοινώνει αλλαγές  

στην Εκτελεστική Επιτροπή 

 Ο κ. Ernst Kick και ο Dr. Hans-Juergen Richter θα παραιτηθούν το 2021 

 Οι κ.κ. Christian Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger σχηματίζουν μια δυνατή 

τριμελή ομάδα  

 

Η διοίκηση της Spielwarenmesse eG προετοιμάζει την πορεία της για το μέλλον και 

προέβη σε σημαντικές αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή που θα τεθούν σε ισχύ 

στα μέσα του επόμενου έτους. Τα μακροχρόνια στελέχη Ernst Kick (CEO) και Dr. 

Hans-Juergen Richter θα αποχωρήσουν στις 30 Ιουνίου 2021 όταν και λήξει η 

θητεία τους. Η νέα Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη. Οι Christian 

Ulrich, Florian Hess και Jens Pflüger, όλοι εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, θα 

αναλάβουν το τιμόνι του διοργανωτή της έκθεσης της Νυρεμβέργης και του παρόχου 

υπηρεσιών μάρκετινγκ από την 1η Ιουλίου 2021. Η απόφαση ελήφθη κατά τη 

συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου 2020. 

 

Αυτή η πρώιμη απόφαση της Spielwarenmesse eG καταδεικνύει ταυτοχρόνως 

προοπτική αλλά και προβληματισμό. Ο Axel Kaldenhoven, Πρόεδρος του 

Εποπτικού Συμβουλίου στη Spielwarenmesse eG, σχολίασε: «Οι εμπορικές 

εκθέσεις είναι τόσο σημαντικές όσο ποτέ και δεν θα χάσουν καμία σημασία. Σε 

τελική ανάλυση, οι βιομηχανίες γενικά ευδοκιμούν σε προσωπικές επιχειρηματικές 

σχέσεις. Αυτό το στρατηγικό βήμα είναι λογικό και σωστό και θα διασφαλίσει ότι η 

Spielwarenmesse eG θα συνεχίσει να λειτουργεί με επιτυχία.» 

 

Το γενναιόδωρο χρονικό πλαίσιο ανοίγει το δρόμο για μια ομαλή μετάβαση στα νέα 

δεδομένα. Η μελλοντική ομάδα διαχείρισης θα αναλάβει μια σταθερή εταιρεία που οι 

Ernst Kick και Dr. Hans-Juergen Richter έχουν προσαρμόσει στην μεταβαλλόμενη 

αγορά τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνοντάς την με αποφασιστικούς τρόπους. 

Αναλαμβάνοντας το ρόλο του ως CEO το 2002, ο Ernst Kick κατάφερε ενισχύοντας 

εννοιολογικά τον ηγετικό ρόλο της Spielwarenmesse να την οδηγήσει στη 

διεθνοποίηση. Ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Dr. Hans-Juergen Richter 

είναι υπεύθυνος για νομικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με μέλη από  

το 2005. 
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Τα τρία μελλοντικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής προέρχονται από τις ίδιες τις 

τάξεις της βιομηχανίας των εκθέσεων. Οι Christian Ulrich, Florian Hess και Jens 

Pflüger έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο των εκθέσεων και, ως μέλη της 

διοίκησης, έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής 

της εταιρείας και στην οικοδόμηση διεθνών εκθεσιακών έργων. Οι ευθύνες τους 

καθορίζονται με σαφήνεια: Ο Christian Ulrich θα αναλάβει το ρόλο του Εκτελεστικού 

Εκπροσώπου της Εκτελεστικής Επιτροπής και θα είναι υπεύθυνος για το 

Μάρκετινγκ, τις Σχέσεις Τύπου και την Επικοινωνία καθώς και για Νέες 

Επιχειρηματικές Περιοχές. Ο Florian Hess θα επιβλέπει την οργάνωση εκδηλώσεων, 

τις πωλήσεις και τα νομικά θέματα. Η Jens Pflüger θα φροντίσει για τις υπηρεσίες 

χρηματοδότησης, πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού, ψηφιοποίησης και μελών. 

 

Σχολιάζοντας τις αλλαγές, ο Ernst Kick δήλωσε: «Θα χαρώ πολύ τον επόμενο χρόνο 

να μεταφέρω τις ευθύνες της Εκτελεστικής Επιτροπής σε τέτοια αξιόπιστα και ικανά 

χέρια». Όταν αναφέρθηκε στη μετάβαση σε δύσκολες στιγμές όπως αυτές, είχε 

επίσης λίγα λόγια ενθάρρυνσης: «Ο εκθεσιακός κλάδος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς 

προκλήσεις. Δεδομένου ότι η ομάδα είχε ήδη αρχίσει να δουλεύει σε εναλλακτικές 

μορφές, ακόμη και πριν από τον Κορωνοϊό είμαστε στην ευχάριστη θέση να 

προσφέρουμε καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, είμαι 

αισιόδοξος ότι η νέα ομάδα θα είναι πολύ επιτυχημένη στο τιμόνι της 

Spielwarenmesse eG.» 

 

Μήκος κειμένου: 3.272 χαρακτήρες 

 

Το newsroom παρέχει μια ανασκόπηση όλων των ειδήσεων σχετικά με την  

εταιρεία, τις εκδηλώσεις της και την παιχνιδοβιομηχανία στη διεύθυνση 

www.spielwarenmesse-eg.de/media.  
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Spielwarenmesse eG  

Η Spielwarenmesse eG είναι διοργανώτρια εταιρεία εκθέσεων και πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ του 
τομέα των παιχνιδιών και άλλων αγορών καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρεία της Νυρεμβέργης 
διοργανώνει το κορυφαίο Spielwarenmesse

®
 στη Νυρεμβέργη, το Kids India στο Μουμπάι και το  

Insights-X στη Νυρεμβέργη. Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο συνεταιρισμός περιλαμβάνει 
επίσης εκστρατείες του κλάδου και το πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων World of Toys από τη 
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Spielwarenmesse eG, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να εκθέτουν σε περίπτερα 

που παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις στην Ασία και τη Ρωσία. Η Spielwarenmesse eG διαθέτει 
ένα παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων σε περισσότερες από 90 χώρες. Έχει επίσης πολλές θυγατρικές, 
μεταξύ των οποίων η Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., που είναι υπεύθυνη για την Κίνα και την 
Spielwarenmesse India Pvt. Ltd, που καλύπτει την ινδική αγορά. Ο συνεταιρισμός κατέχει πλειοψηφικό 
μερίδιο στη ρωσική εταιρεία εκθέσεων Grand Expo, η οποία διοργανώνει το Kids Russia στη Μόσχα. 
Η θυγατρική Die roten Reiter GmbH με έδρα στη Νυρεμβέργη λειτουργεί ως πρακτορείο επικοινωνίας 

για τον κλάδο των καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών. Μπορείτε να δείτε το πλήρες εταιρικό 
προφίλ της Spielwarenmesse eG στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.spielwarenmesse-eg.com. 
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