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Η 7η διοργάνωση της Insights-X και ένα ολοκληρωμένο concept υγιεινής 

▪ Οι σημαντικότεροι διεθνείς παίκτες μεταξύ των εκθετών 

▪ Ευρεία μέτρα ασφαλείας για μια ασφαλή αλλά και ευχάριστη έκθεση 

 

Ο προγραμματισμός για τη διοργάνωση της 7ης έκδοσης της Insights-X βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η κρατική κυβέρνηση της Βαυαρίας στέλνει ένα θετικό μήνυμα για την 

επανεκκίνηση της βιομηχανίας των εκθέσεων. Εάν συνεχιστεί η ευνοϊκή μείωση του 

ποσοστού μολύνσεων, οι εμπορικές εκθέσεις θα μπορούν και πάλι να πραγματοποιηθούν 

από τις αρχές Σεπτεμβρίου το αργότερο. Πολλά κορυφαία brands θα βρίσκονται στο χώρο 

της Insights-X στο Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου 2021. 

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι στην έκθεση μπορούν να συμμετάσχουν 

με ασφάλεια, η διοργανώτρια αρχή Spielwarenmesse eG, εκπόνησε μια ολοκληρωμένη ιδέα 

υγιεινής σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες αρχές υγείας και τη NürnbergMesse GmbH. 

 

Γνωστοί εκθέτες και brands 

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της κρατικής κυβέρνησης της Βαυαρίας και τις θετικές 

επιπτώσεις που έχει στον τομέα των εκθέσεων. Αυτό θα επιτρέψει στους πελάτες και σε 

εμάς ως διοργανώτρια αρχή να κάνουμε σταθερά σχέδια», εξηγεί ο Ernst Kick, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Spielwarenmesse eG. Η φθινοπωρινή έκθεση προσφέρει στη διεθνή 

βιομηχανία χαρτικών μια υψηλής ποιότητας επιχειρηματική πλατφόρμα στην ιδανική εποχή 

του χρόνου για την πραγματοποίηση παραγγελιών, καθώς και την ευκαιρία να 

επικοινωνήσετε προσωπικά με τα μέλη της βιομηχανίας και να ανακαλύψετε τις τελευταίες 

τάσεις και καινοτομίες. Υπάρχουν πολλά ισχυρά brands μεταξύ των εταιρειών που έχουν 

ήδη αποφασίσει να συμμετάσχουν στην εμπορική έκθεση. Διακεκριμένα ονόματα όπως 

Edding, Hama και Pilot Pen, καθώς και οι Schneider Novus, Carioca και Erich Krause 

εμφανίζονται στα τμήματα «Writing Utensils and Equipment» και «Artistic and Creative». 

Σημαντικοί παίκτες όπως η AMC Global Notes, η Hamelin, η Herma και η Elco θα 

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο «Paper and Filing», ενώ το RNK-Verlag θα εμφανιστεί 

για άλλη μια φορά στα «Stationary and Gift Articles». Στις κατηγορίες «Desktop and Office» 

και «Bags and Accessories», οι Werner Dorsch, Trodat και Georg A. Steinmann 

Lederwarenfabrik είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που δείχνουν τις σειρές τους. 
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Ασφαλής και απλή επίσκεψη σε εμπορική έκθεση 

Η υγεία και η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων στην Insights-X έχουν κορυφαία 

προτεραιότητα. Προκειμένου να τους εξασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή στην εμπορική 

έκθεση, αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη έννοια υγιεινής με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις 

και οδηγίες της βαυαρικής κρατικής κυβέρνησης. Εκτός από τα πλέον συνηθισμένα και 

γνωστά μέτρα για τη χρήση μάσκας, την αποφυγή χειραψιών και την τήρηση της ηθικής του 

βήχα και του φτερνίσματος, η ιδέα ενσωματώνει μια σειρά πρόσθετων μέτρων. Οι συχνά 

χρησιμοποιούμενες επιφάνειες και οι εγκαταστάσεις υγιεινής θα καθαρίζονται και θα 

απολυμαίνονται σε σύντομα και τακτικά διαστήματα. Οι εγκαταστάσεις πλυσίματος των 

χεριών και οι σταθμοί απολύμανσης θα βρίσκονται σε επαρκή αριθμό γύρω από τον 

εκθεσιακό χώρο και θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους συμμετέχοντες. Ένα σύγχρονο 

σύστημα εξαερισμού εξασφαλίζει ότι ο αέρας ανανεώνεται πλήρως κάθε ώρα. Επιπλέον, η 

Insights-X έχει αρκετό χώρο για να επιτρέψει ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρων μεταξύ 

ατόμων. 

 

Απαιτείται εγγραφή εκ των προτέρων 

Μπορείτε να επισκεφθείτε την Insights-X μόνο εάν είστε σε καλή υγεία. Η επαφή με ένα 

άτομο που πάσχει από Covid-19 δύο εβδομάδες πριν από την άφιξη, συμπτώματα 

αναπνευστικής νόσου ή υψηλής θερμοκρασίας αποκλείουν τη συμμετοχή στην έκθεση. Όλοι 

οι εκθέτες, οι εμπορικοί επισκέπτες, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και οι πάροχοι 

υπηρεσιών πρέπει επίσης να εγγραφούν εκ των προτέρων στην Insights-X, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα πρόσωπα επικοινωνίας μπορούν να εντοπιστούν και να 

επικοινωνήσουν αναδρομικά, εάν είναι απαραίτητο. Η λεπτομερής έννοια υγιεινής 

διατίθεται στη διεύθυνση www.insights-x.com/en/hygiene. Προσαρμόζεται συνεχώς στην 

τρέχουσα πανδημία και στις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών. 

 

Μήκος κειμένου: 3.873 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.  
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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 διοργάνωση θα ανοίξει τις πόρτες της από 7 μέχρι 9 Οκτωβρίου 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 
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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