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Η 7η διοργάνωση της Insights-X ακυρώνεται: Νέες ημερομηνίες 6.-8.
Οκτωβρίου 2022
▪

Τα μέτρα κατά του COVID-19 υπονομεύουν την ποιοτική εμπειρία

▪

Η δέσμευση των εκθετών και των μεγάλων brands στέλνει θετικό μήνυμα

Μετά από πολλή συζήτηση, η διοίκηση της Insights-X έλαβε τη δύσκολη απόφαση να
ακυρώσει την έκθεση χαρτικών λόγω της πανδημίας του COVID-19. Παρά τις αρχικά θετικές
προοπτικές, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της κρατικής κυβέρνησης της Βαυαρίας για
εμπορικές εκθέσεις και οι αναμενόμενες επιπτώσεις τους άφησαν την διοργανώτρια αρχή
Spielwarenmesse eG χωρίς εναλλακτική λύση. Ενώ οι εκθέτες λυπούνται πολύ για την
ακύρωση, εκτιμούν επίσης το σκεπτικό πίσω από την κίνηση. Ο πρώιμος χρόνος αυτής της
απόφασης δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά αρκετό περιθώριο για να
προγραμματίσουν τις μελλοντικές κινήσεις με ασφάλεια.

Εξωτερικοί παράγοντες
Το κίνητρο για την ακύρωση της Insights-X πηγάζει κυρίως από τις κατευθυντήριες γραμμές
της κυβέρνησης για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων στη Βαυαρία, οι οποίες τίθενται
σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Οι κανονισμοί που περιγράφονται στο έγγραφο-πλαίσιο
θα καθιστούσαν αδύνατη την προσφορά εμπειρίας εκθέσεων που βοηθά τις επιχειρήσεις
για την περαιτέρω ενίσχυση και δημιουργία επιχειρηματικών επαφών. Υπάρχει επίσης
έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την κατάσταση τον Οκτώβριο. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί
εξακολουθούν να ισχύουν για πολλές από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται
λιανοπωλητές, αγοραστές και εκθέτες. Αυτό έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνολική
επιτυχία της έκθεσης.

Καλές προοπτικές
Ο λόγος πίσω από αυτήν την απόφαση εκτιμάται από τους σημαντικότερους παράγοντες
της περιοχής. Οι γνωστοί εκθέτες που συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την εμπορική
έκθεση το 2021 υπό σχεδόν κανονικές συνθήκες θα παραμείνουν πιστοί στην Insights-X στο
μέλλον και έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους ση διοργάνωση του 2022. Μεταξύ αυτών
συμπεριλαμβάνονται οι: ExaClair / Falken, Faber-Castell, Hama, Iden, Stabilo και Undercover.
Αυτές και άλλες εταιρείες υπογραμμίζουν τη σημασία της Insights-X ως σημείου επαφής της
κλάδου. Αυτό δίνει σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να κάνουν σχέδια, ενώ
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χτίζουν εμπιστοσύνη στην επιτυχία της έβδομης έκδοσης της Insights-X, η οποία πρόκειται
να ανοίξει τις πόρτες της στο Εκθεσιακό Κέντρο της Νυρεμβέργης από τις 6 έως τις 8
Οκτωβρίου 2022. Μια πρόσφατη έρευνα, που διενήργησε η Spielwarenmesse eG μεταξύ
διεθνών επισκεπτών στο τμήμα χαρτικών, επιβεβαίωσε την κατάσταση της εκδήλωσης ως
δημοφιλούς γεγονότος που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τους.

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια ψηφιακή έκδοση της Insights-X το φθινόπωρο του 2021.
Αντ 'αυτού, οι συμμετέχοντες στη βιομηχανία μπορούν να προσβλέπουν στην παρουσίαση
του δεύτερου ειδικού βραβείου εργονομίας. Οι νικητές του βραβείου για εργονομικά
σχεδιασμένα προϊόντα, το οποίο παρουσιάζει η Insights-X σε συνεργασία με το IGR (German
institute of health and ergonomics), θα παρουσιαστεί σε ξεχωριστή εκδήλωση τον Οκτώβριο.

Μήκος κειμένου: 2.768 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 6 μέχρι 8 Οκτωβρίου 2022. 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, τη Ρωσία
καθώς και τις ΗΠΑ. 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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