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Spielwarenmesse Brand New: Το Count Down έχει ξεκινήσει 

 Στις 25 Ιανουαρίου ξεκινά η ψηφιακή επισκόπηση της  βιομηχανίας του 

παιχνιδιού. 

 Παρουσίαση προϊόντων στην ιστοσελίδα και στα Social Media της 

Spielwarenmesse.  

 

Η ψηφιακή υπηρεσία Spielwarenmesse BrandNew είναι πολύ δημοφιλής 

στη βιομηχανία παιχνιδιών. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 300 εταιρείες 

έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στην κορυφαία εμπορική έκθεση στον 

κόσμο. Από τις νεοσύστατες εταιρείες έως τους γνωστούς κατασκευαστές – 

εθνικοί και διεθνείς προμηθευτές παρουσιάζουν εμπόρους και αγοραστές 

με περισσότερα από 4.000 νέα προϊόντα στα κανάλια της 

Spielwarenmesse. Η έναρξη είναι στις 25 Ιανουαρίου. Στην τέλεια 

ημερομηνία παραγγελίας, οι κατασκευαστές έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους στην παγκόσμια αγορά παιχνιδιών στην 

ιστοσελίδα με την μεγάλη επισκεψιμότητα, στα Social Media και στο 

Newsletter της Spielwarenmesse, ακόμη και σε περιόδους πανδημίας. Οι 

ενδιαφερόμενοι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων για το εμπόριο 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία χωρίς εγγραφή και 

εντελώς δωρεάν και να εμπνευστούν για το εύρος των προϊόντων  

τους για το 2021. 

 

Οι πιο γνωστές εταιρίες 

Με την νέα υπηρεσία, Spielwarenmesse BrandNew, οι ειδικοί της 

βιομηχανίας βρίσκονται στον παλμό των εξελίξεων και  

ενημερώνονται πρώτοι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Οι  

καινοτομίες παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Spielwarenmesse 

(www.spielwarenmesse.de/en/brandnew). Επιπλέον, οι ειδικές ειδήσεις και 

οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν πληροφορίες 

για τα προϊόντα και τις λεπτομέρειες τόσο των γνωστών εμπορικών 

σημάτων όσο και των νέων εταιρειών. Μερικές από τις εταιρίες που θα 

παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους είναι οι: Asmodee, Bruder, Doudou et 

Compagnie, Eastcolight, Funko, Geomagworld, Haba, Mattel, Moulin Roty, 

Playmobil, Ravensburger, Razor καθώς και Rubie's Masquerade, 

http://www.spielwarenmesse.de/en/brandnew
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Schmidt Spiele, Steiff ή Toynamics Europe (Hape). Επιπλέον, οι έμποροι 

και οι αγοραστές θα βρουν ένα ημερολόγιο στην ιστοσελίσα της 

Spielwarenmesse, στο οποίο θα εισαχθούν οι εκδηλώσεις της εταιρείας 

που σχετίζονται με παρουσιάσεις προϊόντων. Η υπηρεσία 

Spielwarenmesse BrandNew είναι διαθέσιμη στους χρήστες στα γερμανικά 

και στα αγγλικά.  

 

Πρόσβαση σε παγκόσμιες καινοτομίες προϊόντων 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο της παρουσίασης του νέου προϊόντος είναι οι 

ζωντανές δημοσιεύσεις στα Social Media της Spielwarenmesse. Από τις 25 

έως τις 29 Ιανουαρίου 2021, οι πάροχοι θα παρουσιάσουν τις καινοτομίες 

τους σε ένα ζωντανό βίντεο διάρκειας 30 έως 60 λεπτών. Για παράδειγμα, 

οδηγούν στο δικό τους εκθεσιακό χώρο ή προσφέρουν συνεδρίες 

ερωτήσεων και απαντήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι έμποροι και οι 

αγοραστές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια συμπαγή επισκόπηση των 

νέων προϊόντων σε διεθνές επίπεδο και να δημιουργήσουν και να 

εμβαθύνουν επαφές εγκαίρως προτού συναντηθούν ξανά προσωπικά στην 

Spielwarenmesse Summer Edition από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2021. 

 

Μήκος κειμένου: 2.726 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

®
, Τρίτη έως Σάββατο, 20 με 24 Ιουλίου 2021. 
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