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Spielwarenmesse 2021: Νέοι εκθέτες σε προνομιακή θέση 

 

Η Spielwarenmesse είναι η σημαντικότερη συνάντηση της βιομηχανίας του 

κλάδου των παιχνιδιών για διεθνείς εκθέτες και εξειδικευμένους εμπόρους 

λιανικής. Οι εκθέτες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στην έκθεση, η 

οποία έχει προγραμματιστεί για τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, 

μπορούν να επωφεληθούν από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις. Το New 

Exhibitor Center υποστηρίζει τους νεοεισερχόμενους τόσο από το εσωτερικό 

όσο και από το εξωτερικό, καθώς κάνουν τα πρώτα δοκιμαστικά τους 

βήματα στον κόσμο των εμπορικών εκθέσεων. Οι συμμετέχοντες 

λαμβάνουν άφθονη οργανωτική βοήθεια από την ομάδα της 

Spielwarenmesse από την αρχή. Σε συνεργασία με τον χειριστή του χώρου 

NürnbergMesse και τις τοπικές υγειονομικές αρχές, η Spielwarenmesse eG 

ανέπτυξε μια έννοια ασφάλειας και υγιεινής ειδικά για αυτόν τον τομέα. 

 

Το New Exhibitor Center στη Spielwarenmesse παρέχει στους εκθέτες για 

πρώτη φορά ένα τέλειο σημείο στην κορυφαία έκθεση παιχνιδιών στον 

κόσμο. Η προνομιακή τοποθεσία στο Hall 3A είναι ένα δημοφιλές αξιοθέατο 

για εμπόρους λιανικής και αγοραστές που αναζητούν καινοτομίες. Οι 

εγγεγραμμένοι νεοεισερχόμενοι επωφελούνται από το Ready-to-go Πακέτο, 

το οποίο περιλαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Το 

πακέτο περιλαμβάνει ένα περίφημο εκθεσιακό περίπτερο 6μ² με δωρεάν 

WiFi, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα μάρκετινγκ στα έντυπα και 

διαδικτυακά μέσα της Spielwarenmesse. Στις εταιρείες οι οποίες έγινε 

κράτηση για το 2021 περιλαμβάνονται οι: MTM-GIFTS από το Βέλγιο, το 

SmartBee Club από την Πολωνία, η ουκρανική εταιρεία Uma & Umi και η PSC 

Games - The Plastic Soldier Company από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με το New Exhibitor Center, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις και την εγγραφή μπορείτε να βρείτε στο 

www.spielwarenmesse.de/en/newexhibitorcenter. 

 

Μήκος κειμένου: 1,781 χαρακτήρες 

http://www.spielwarenmesse.de/en/newexhibitorcenter
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Σημείωση για τους συντάκτες: Ανατύπωση δωρεάν. Οι εικόνες είναι 

διαθέσιμες στο www.spielwarenmesse.de/media. Παρακαλούμε να μας 

προωθήσετε ένα αντίγραφο της δημοσίευσής σας.  
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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, 27 έως 31 Ιανουαρίου 2021. 
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