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Δελτίο Τύπου 

Eναρξη προπώλησης εισιτηρίων για την 72η Spielwarenmesse 

▪ Πρόσβαση σε πολυάριθμα Highlights και νέες υπηρεσίες 

▪ Πρακτικές συμβουλές για μια επιτυχημένη επίσκεψη στην έκθεση 

 

Η κορυφαία έκθεση παιχνιδιών στον κόσμο επιστρέφει και ανοίγει επιτέλους 

ξανά τις πύλες της από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2022 μετά από διακοπή 

ενός έτους. Οι εμπορικοί επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά 

τους από τις 17 Νοεμβρίου. Ο τέλειος συνδυασμός τάσεων και καινοτομιών, 

δικτύωσης και τεχνογνωσίας παιχνιδιών τους περιμένει στην επερχόμενη 

Spielwarenmesse. Πάνω από 1.700 εκθέτες έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής 

για να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους. Για την τέλεια 

προετοιμασία της επίσκεψης στην έκθεση, η διοργανώτρια αρχή, 

Spielwarenmesse eG, θα προσφέρει ενημερωτικές online διαλέξεις στην 

ιστοσελίδα της από τον Νοέμβριο. 

 

Πληροφορίες που αξίζει να γνωρίζετε 

Το ημερήσιο εισιτήριο για τους εμπορικούς επισκέπτες μπορεί να αγοραστεί 

μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/en/buy-tickets 

και επομένως είναι πάντα διαθέσιμο στο smartphone. Το 2022 δεν θα 

υπάρχει ταμείο στο χώρο της έκθεσης. Επιπλέον, το εισιτήριο εισόδου ισχύει 

για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις δασμολογικές ζώνες 100/200 

(Νυρεμβέργη, Fürth, Stein). Όλες οι άλλες πληροφορίες σχετικά με την 

είσοδο μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα της Spielwarenmesse. 

Επιπλέον, το εισιτήριο δίνει πρόσβαση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα της 

Spielwarenmesse Digital από τα μέσα Ιανουαρίου. Η υπηρεσία αυτή 

υποστηρίζει τους εμπόρους κατά την προετοιμασία τους για την έκθεση και 

διευκολύνει τη στοχευμένη αναζήτηση εταιρειών και ομάδων προϊόντων, τη 

δημιουργία επαφών και την πραγματοποίηση ραντεβού - ψηφιακά ή 

επιτόπου. 

 

Προετοιμασία και κυριότερα σημεία της έκθεσης 

Οι νέες διαδικτυακές συνεδρίες Fit For Fair συμβάλλουν επίσης στην επιτυχή 

επίσκεψη στην έκθεση και στη συνέχεια της εργασίας. Από τον Νοέμβριο, θα 

υπάρχουν σύντομα ενημερωτικά βίντεο στα αγγλικά και στα γερμανικά. Θα 
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καλύψουν τις ειδικές εκθέσεις, την ψηφιακή πλατφόρμα Spielwarenmesse 

Digital και άλλες υπηρεσίες της κορυφαίας έκθεσης στον κόσμο.  

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες βρίσκονται στη διεύθυνση 

www.spielwarenmesse.de/en/fitforfair. Οι επισκέπτες μπορούν να 

αποκτήσουν εκ των προτέρων μια εικόνα των σημαντικότερων σημείων της 

Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών μέσω της σειράς ToyAcademy. Ο Αμερικανός 

ειδικός σε θέματα παιχνιδιών Reyne Rice θα δώσει διάλεξη με θέμα "Top 

trending toys topics". Η διάλεξη θα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά από τις 17 

Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών, το εμπόριο 

μπορεί να προσβλέπει όχι μόνο σε γνώριμους ειδικούς χώρους και τομείς 

δράσης, όπως το Toy Business Forum, αλλά και σε νέους θεματικούς 

κόσμους. Στην περιοχή StartupArea, για παράδειγμα, διεθνείς νεοφυείς 

επιχειρήσεις παρουσιάζουν τις καινοτομίες και τις ιδέες τους για προϊόντα μαζί 

με νέες γερμανικές εταιρείες. Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών για το εμπόριο 

και τη βιομηχανία θα έχουν για πρώτη φορά το δικό τους εκθεσιακό χώρο στο 

Service Provider Area. 

 

Περαιτέρω σημαντικά στοιχεία της 72ης Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών είναι 

διαθέσιμα στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/en/highlights. 

 

Μήκος κειμένου: 2.982 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. 

 

28.10.2021 – lp 

 
 
Spielwarenmesse® 
Η Spielwarenmesse®, η κορυφαία διεθνής έκθεση για τα παιχνίδια, τα χόμπι και τον ελεύθερο 
χρόνο, διοργανώνεται από τον πάροχο υπηρεσιών εκθέσεων και μάρκετινγκ Spielwarenmesse 
eG. Η εκδήλωση B2B δημιουργεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας και 
παραγγελιοληψίας για τους εθνικούς και διεθνείς εκθέτες. Η παρουσίαση των νέων προϊόντων 
και η ολοκληρωμένη επισκόπηση του κλάδου αποτελούν πολύτιμη δεξαμενή πληροφοριών για 
το εξειδικευμένο εμπόριο από όλο τον κόσμο για τον ετήσιο προσανατολισμό τους στην αγορά. 
Το Spielwarenmesse® αποτελεί επίσης προστατευμένο λεκτικό σήμα στη Γερμανία από το 
2013. 
Spielwarenmesse® 2022: Τετάρτη έως Κυριακή, 2-6 Φεβρουαρίου 2022 
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