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Ανακοίνωση ημερομηνιών διεξαγωγής της καλοκαιρινής 

Spielwarenmesse 2021 

 

Η βιομηχανία του κλάδου των παιχνιδιών περίμενε εναγωνίως την ανακοίνωση των 

νέων ημερομηνιών για την επόμενη Spielwarenmesse. Η καλοκαιρινή έκδοση της 

έκθεσης είναι προγραμματισμένη να ανοίξει τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο της 

Νυρεμβέργης από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2021. Ενόψει της συνεχιζόμενης 

πανδημίας Covid-19, ο διοργανωτής Spielwarenmesse eG αναγκάστηκε να 

αναβάλει την εκδήλωση για πρώτη φορά στην ιστορία της από τον Ιανουάριο έως το 

καλοκαίρι. Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι προετοιμασίες για την Spielwarenmesse 

2021 Summer Edition ξεκινούν. 

 

«Η ομάδα μου και εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε ξανά μια 

ζωντανή εκδήλωση, κάτι που η αγορά σαφώς επιθυμεί», δηλώνει ο Ernst Kick, 

Διευθύνων Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, αποκαλύπτοντας: «Με την νέα, 

καλοκαιρινή έκδοση της έκθεσης, η ιδέα θα διαφέρει από το χειμερινή εκδήλωση και 

θα προσαρμοστεί στις ανάγκες τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών." 

Τώρα από Τρίτη έως Σάββατο, η νέα επιλογή ημερών διεξαγωγής, αντικατοπτρίζει 

την επιθυμία πολλών λιανοπωλητών και αγοραστών να συμπεριλάβουν μια 

επιπλέον εργάσιμη ημέρα στη διεξαγωγή της έκθεσης. Όσον αφορά στο 

περιεχόμενο, η βιομηχανία υποστηρίζει το σχέδιο του διοργανωτή να παρουσιάσει 

μια σχετική προσφορά πληροφοριών και καινοτόμων προϊόντων, όπου η περίοδος 

των Χριστουγέννων παίζει τόσο σημαντικό ρόλο όσο οι προοπτικές για το επόμενο 

έτος. 

 

Η Spielwarenmesse eG θα ανακοινώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη νέα ιδέα 

τους επόμενους μήνες. Ως πρόσθετη υπηρεσία, ο ιστότοπος στη διεύθυνση 

www.spielwarenmesse.de και η εφαρμογή Spielwarenmesse θα συνεχίσουν να 

επεκτείνουν όλο το χρόνο την προσφορά πληροφοριών για τη βιομηχανία 

παιχνιδιών. 

 

Μήκος κειμένου: 1.674 χαρακτήρες 
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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 
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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Spielwarenmesse
®
, η κορυφαία διεθνής έκθεση για παιχνίδια, χόμπι και αναψυχή, διοργανώνεται από 

την εταιρία παροχής εκθεσιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών μάρκετινγκ Spielwarenmesse eG. Η 
εμπορική αυτή έκθεση δημιουργεί μια περιεκτική πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγγελίας 2.800 
εθνικών και διεθνών κατασκευαστών. Η παρουσίαση νέων προϊόντων και η εκτεταμένη επισκόπηση 
της βιομηχανίας του παιχνιδιού παρέχουν μια πολύτιμη συλλογή από πληροφορίες για τον ετήσιο 
προσανατολισμό στην αγορά για 65.000 αγοραστές και εμπόρους παιχνιδιών από 130 έθνη. Η 
Spielwarenmesse

®
 είναι επίσης προστατευμένο λεκτικό σήμα στη Γερμανία από το 2013. 

Ημερομηνία διεξαγωγής Spielwarenmesse®, Τρίτη έως Σάββατο, 20 με 24 Ιουλίου 2021. 

https://spielwarenmesse.imageplant.de/media/detail/6056/category/32/?page=1
http://www.spielwarenmesse-eg.com/

