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Δελτίο Τύπου 

Ακύρωση της Spielwarenmesse Summer Edition 2021, τον Ιούλιο 
 Η συνεχιζόμενη πανδημία δυσχεραίνει τον προγραμματισμό της  

 ασφάλειας 

 Νέο ξεκίνημα το 2022 με μια ισχυρή πρόσθετη ψηφιακή προσφορά 

 

Με τη θερινή έκδοση που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, η παγκοσμίου 

φήμης έκθεση παιχνιδιών στη Νυρεμβέργη επρόκειτο να μεταφερθεί για 

πρώτη φορά στην καλοκαιρινή σεζόν. Ως διοργανωτής, η Spielwarenmesse 

eG έχει θέσει σε κίνηση όλους τους μοχλούς με την αναβολή, προκειμένου 

να προσφέρει στον κλάδο μια κατάλληλη πλατφόρμα για δικτύωση φέτος. 

Λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που εξακολουθεί να προκύπτει από την 

πανδημία του COVID σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η ημερομηνία που είχε 

ανακοινωθεί θα ακυρωθεί και η εστίαση θα είναι τώρα στη διοργάνωση της 

Spielwarenmesse 2022. Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του 

Εποπτικού Συμβουλίου στις 25 Μαρτίου. 

 
Ο Ernst Kick, Διευθύνων Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG, δήλωσε: 

«Αρχικά λάβαμε καλά σχόλια σχετικά με τη θερινή έκδοση τόσο από τους 

εκθέτες όσο και από τους εμπορικούς επισκέπτες. Τις τελευταίες εβδομάδες, 

ωστόσο, η απογοητευτικά αργή βελτίωση της πανδημίας προκαλεί 

αβεβαιότητα στον κλάδο. Η πρώτη μας προτεραιότητα παραμένει η υγεία και 

η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων μας.» Η έλλειψη πολιτικής προοπτικής 

όσον αφορά τις εμπορικές εκθέσεις είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα 

των διοργανωτών των εκθέσεων να κάνουν σταθερά σχέδια και στους 

διεθνείς κατασκευαστές και αγοραστές να προγραμματίσουν και να κάνουν 

κράτηση για το ταξίδι και τη διαμονή τους. Παρά τα μέτρα που έχουν  

ήδη εισαχθεί, θα ήταν αδύνατο να διοργανωθεί η θερινή έκδοση του 

Spielwarenmesse Summer Edition χωρίς να έχει σαφώς χαρτογραφηθεί η 

πολύ σημαντική συμμετοχή στην έκθεση. 

 

Από τώρα και στο εξής, όλη η ενέργεια θα διοχετεύεται στην κανονική 

Spielwarenmesse, η οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις  

2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2022 και θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με το 
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 Spielwarenmesse Digital. Για πρώτη φορά, ο διοργανωτής θα συνδέσει την 

απαραίτητη εμπειρία της ζωντανής έκθεσης στη Νυρεμβέργη με τον εικονικό 

κόσμο, ενισχύοντας τη συμμετοχή τόσο των προμηθευτών όσο και  

των αγοραστών, παρέχοντάς τους παράλληλα την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση. " Λαμβάνουμε μόνο θετικά σχόλια. Οι παίκτες της αγοράς  

δεν μπορούν να περιμένουν να συναντηθούν ξανά τον Φεβρουάριο. Και 

ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε όλους προσωπικά στη Νυρεμβέργη για 

την 72η Spielwarenmesse », κατέληξε ο κ. Kick. 

 

Μήκος κειμένου: 2.242 χαρακτήρες 

 

Σημείωση προς συντάκτες: Δωρεάν επανεκτύπωση. Οι εικόνες είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/media. Παρακαλείστε 

να μας παράσχετε ένα αντίγραφο παραστατικού της δημοσίευσης. 
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Spielwarenmesse® 
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®: Τετάρτη έως Κυριακή, 2-6 Φεβρουαρίου 2022 
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