Δελτίο Τύπου

Η Spielwarenmesse 2021 στη Νυρεμβέργη θα πραγματοποιηθεί για
πρώτη φορά


Το εποπτικό συμβούλιο της Spielwarenmesse eG ανακοινώνει την απόφαση



Η πανδημία του Covid-19 προκαλεί την αναβολή

Η Spielwarenmesse στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης ανοίγει παραδοσιακά
τις πόρτες του στις αρχές του έτους. Προγραμματισμένη να διεξαχθεί από τις 27 έως
τις 31 Ιανουαρίου 2021, η έκθεση αναβάλλεται εγκαίρως ως άμεσο αποτέλεσμα της
συνεχιζόμενης πανδημίας του Covid-19. Για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία της, η
κορυφαία έκθεση παιχνιδιών στον κόσμο αναβλήθηκε μέχρι το καλοκαίρι από τον
διοργανωτή της, Spielwarenmesse eG. Η απόφαση ελήφθη από το εποπτικό
συμβούλιο στις 24 Σεπτεμβρίου και έρχεται ως συνέχεια της ραγδαίας αύξησης των
ποσοστών μόλυνσης και περαιτέρω περιορισμούς στα ταξίδια.
Δεν υπάρχει ακόμη βραχυπρόθεσμη λύση στην παγκόσμια πρόκληση του Covid-19.
Η νέα αλλαγή των συνθηκών και των ανησυχιών για την υγεία όλων των
συμμετεχόντων καθιστά σχεδόν αδύνατη τη διεξαγωγή της Spielwarenmesse και την
εγγύηση του συνήθους επιπέδου ποιότητας στα τέλη Ιανουαρίου. Πολλές χώρες σε
όλο τον κόσμο βιώνουν σήμερα μια δραματική αύξηση του αριθμού των μολύνσεων
Covid-19, οδηγώντας σε νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και σε μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτές οι εξελίξεις δημιουργούν αμφιβολίες μεταξύ των εκθετών
και των επισκεπτών σχετικά με το εάν πρέπει να συμμετέχουν σε μια διεθνή
εμπορική έκθεση. Αυτή η αβεβαιότητα εκφράστηκε σε εντατικές συζητήσεις με την
ομάδα της Spielwarenmesse.
Ο Ernst Kick, Διευθύνων Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, δήλωσε:
«Λυπούμαστε πολύ για την απόφαση αναβολής της Spielwarenmesse 2021». Οι
προετοιμασίες για την 72η εκδήλωση τον Ιανουάριο είχαν ήδη ξεκινήσει. Με βάση τις
οδηγίες της κρατικής κυβέρνησης της Βαυαρίας, το Health & Hygiene Concept που
εκπονήθηκε σε συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές αρχές και τον χειριστή του
χώρου NürnbergMesse, έγινε δεκτό από όλους τους συμμετέχοντες. «Θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλους όσοι μας ένωσαν σε αυτό το μονοπάτι και αισθάνομαι σίγουρος
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ότι οι βελτιώσεις που έχουμε κάνει θα ωφελήσουν όλα τα μελλοντικά γεγονότα και
εμφανίσεις», κατέληξε ο κ. Kick.
Η Spielwarenmesse eG βρίσκεται επί του παρόντος σε συνομιλίες με την
NürnbergMesse για να βρει μια κατάλληλη ημερομηνία για την Spielwarenmesse
2021. Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος στο www.spielwarenmesse.de θα συνεχίσει να
παρέχει στους εκθέτες, τους λιανοπωλητές και τους αγοραστές, καθώς και
εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης μια μεγάλη προσφορά και μια πληθώρα
πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανία παιχνιδιών. Η ψηφιακή πλατφόρμα
επεκτείνεται συνεχώς ως μια επιπλέον υπηρεσία και ως συμπλήρωμα της φυσικής
έκθεσης.
Μήκος κειμένου: 2.451 χαρακτήρες
Το newsroom παρέχει μια ανασκόπηση όλων των ειδήσεων σχετικά με την
εταιρεία,
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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
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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