Δελτίο Τύπου
Η Διεθνής Έκθεση Χαρτικών, Εξοπλισμού Γραφείου, Αναλωσίμων και Γραφικής
Ύλης Insights-X ακυρώνεται και μετατίθεται για το 2021


Οι ψηφιακές πλατφόρμες παρέχουν τακτική αλληλεπίδραση



Οι εκθέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στην έκθεση για το 2021

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και του παγκόσμιου αντικτύπου
της, η έκτη διοργάνωση της Insights-X δεν θα λάβει χώρα στη συνήθη μορφή της. Η αρχικά
προγραμματισμένη για τις 14 έως 16 Οκτώβριος 2020, έκθεση ακυρώθηκε και μετατίθεται
για τον Οκτώβριο του 2021. Για να γεφυρωθεί το κενό, η διοργανώτρια αρχή
Spielwarenmesse eG διαθέτει μια σειρά ψηφιακών εναλλακτικών λύσεων για εκθέτες,
εμπορικούς επισκέπτες και εκπροσώπους του τύπου. Η νέα αυτή προσφορά δεν μπορεί
και δεν θα αντικαταστήσει το φυσικό γεγονός στη Νυρεμβέργη. Μεγάλοι εκθέτες του
κλάδου έχουν ήδη δεσμευτεί να συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Insights-X του
επόμενου έτους.

Ο Ernst Kick, Διευθύνων Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, δήλωσε: «Είναι πολύ λυπηρό
που πρέπει να αναβάλουμε την Insights-X 2020, αλλά είναι σίγουρα η σωστή απόφαση. Η
υγεία των εκθετών και των επισκεπτών μας είναι κορυφαίας προτεραιότητας. Στον ρόλο
μας ως διοργανωτής, είναι πάντα ο στόχος μας να δημιουργήσουμε μια προσωπική
εμπειρία για όλους. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, αυτό απλά δεν θα είναι εφικτό.»
Απαγορεύσεις ταξιδιού, κοινωνικές αποστάσεις και οικονομική κατάσταση πολλών
συμμετεχόντων θα έκαναν δύσκολο αν όχι αδύνατο τον σχεδιασμό για τη συμμετοχή στην
έκθεση αυτή τη στιγμή. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός, πως οι μεγάλες εταιρίες του
κλάδου έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην Insights-X 2021:
Exacompta, Hama, Staedtler, Faber-Castell, Schwan-Stabilo, Undercover και Duo Schreib &
Spiel είναι μερικά από τα ονόματα που θέλουν να εκθέσουν στην επόμενη έκθεση. «Αυτό
είναι ένα τεράστιο δείγμα εμπιστοσύνης και ένα σαφές σημάδι ότι η βιομηχανία συνεχίζει
να εμπιστεύεται την Insights-X »σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η έκθεση χαρτικών δεν έχει, ωστόσο, ακυρωθεί στο σύνολό της. Η ομάδα πίσω από την
έκθεση εργάζεται αυτή τη στιγμή, ώστε να υπάρξει μια διαδικτυακή μορφή της έκθεσης
και να είναι ειδικά προσαρμοσμένη στον στόχο της για το κοινό. Το ενημερωτικό
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πρόγραμμα θα βοηθήσει τους εμπορικούς επισκέπτες και τους αγοραστές να μείνουν
συντονισμένοι στην αγορά χαρτικών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών επαφών.
Το προφίλ του εκθέτης και η αναζήτηση του προϊόντος, για παράδειγμα, θα διαθέτουν
νέες λειτουργίες, ενώ οι παρουσιάσεις που κανονικά θα λάμβαναν χώρα στο InsightsTalks
θα οργανωθούν ως σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα είναι
διαθέσιμες τις επόμενες εβδομάδες και μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα της
έκθεσης: www.insights-x.com.

Σχολιάζοντας την κατάσταση, ο Ernst Kick κατέληξε: «Εξαιρετικά απαιτητικές περιστάσεις
χρειάζονται καινοτόμες λύσεις - λύσεις που μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε με το
τον πιο αποτελεσματικό και δυνατό τρόπο τον χρόνο έως την επόμενη Insights-X το 2021.
Ωστόσο, αυτό που περιμένουμε περισσότερο είναι να συναντηθούμε και πάλι στη
Νυρεμβέργη. Σε τελική ανάλυση, οι εμπορικές εκθέσεις είναι η προθήκη πολλών
βιομηχανιών και, όπως όλοι γνωρίζουμε, η βιομηχανία ευδοκιμεί σε προσωπικές
επιχειρηματικές σχέσεις. »

Μήκος κειμένου: 2.992 χαρακτήρες

Το newsroom παρέχει μια ανασκόπηση όλων των ειδήσεων σχετικά με την εταιρεία, τις
εκδηλώσεις της και την παιχνιδοβιομηχανία στη διεύθυνση www.insights-x.com/media.
13.5.2020 – sw

Insights-X – Η δική έκθεση χαρτοσχολικών
Η Insights-X είναι η εμπορική έκθεση της βιομηχανίας χαρτιού, αναλώσιμων γραφείου και γραφικής ύλης.
Πραγματοποιείται κάθε Οκτώβριο, και συγκεντρώνει ηγετικούς επώνυμους κατασκευαστές και εμπόρους κάθε
μεγέθους στο Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης. Οι Χονδρέμποροι και εξειδικευμένοι λιανέμποροι μπορούν
να βρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων γραφείου, σχολείου και σπιτιού καθώς και υλικών καλλιτεχνίας και
δημιουργίας. Η επόμενη εκδήλωση θα ανοίξει τις πόρτες της τον Οκτώβριο του 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.insights-x.com.
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 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
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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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