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Έναρξη της ψηφιακής Επιχειρηματικής πλατφόρμας δικτύωσης 

Spielwarenmesse Digital 

▪ Ζωντανό πρόγραμμα με ψηφιακά εγκαίνια και διαλέξεις 

▪ Συνολική επισκόπηση όλων των νέων τάσεων και καινοτομιών 

 

Η Spielwarenmesse Digital φέρνει σε επαφή την παγκόσμια βιομηχανία 

ψηφιακά. Προγραμματισμένη να λάβει χώρα την αρχική ημερομηνία της 

έκθεσης από τις 2 έως τις 6 Φεβρουαρίου, η νέα πλατφόρμα προσφέρει ένα 

εκτεταμένο ζωντανό πρόγραμμα για όλους τους συμμετέχοντες. Εκτός από 

ένα ευρύ φάσμα εργαλείων επικοινωνίας, προσφέρει επίσης σε όλου τους 

εμπορικούς επισκέπτες μια συνολική επισκόπηση των τάσεων και των 

καινοτομιών. Στις 19 Ιανουαρίου ξεκινάει η φάση εγγραφής των εμπορικών 

επισκεπτών για την Spielwarenmesse Digital. Οι αγοραστές μπορούν να 

εγγραφούν στη νέα επιχειρηματική πλατφόρμα και να δημιουργήσουν  

το προσωπικό τους προφίλ στη διεύθυνση digital.spielwarenmesse.de.  

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας 

www.spielwarenmesse.de/en/tickets Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί 

για την κορυφαία εκδήλωση του κλάδου για τα παιχνίδια εξακολουθούν να 

ισχύουν για την Spielwarenmesse Digital. 

 

Πενθήμερο live πρόγραμμα 

Το live πρόγραμμα της Spielwarenmesse Digital ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου 

με τα ψηφιακά εγκαίνια και την απονομή του βραβείου ToyAward στους 

νικητές, στην οποία προσκαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες του κλάδου. Η 

μεταφορά γνώσεων θα είναι επίσης στο επίκεντρο. Και τις πέντε ημέρες, οι 

παρουσιάσεις του Toy Business Forum θα μεταδοθούν μέσω της  

πλατφόρμας. Το φάσμα των θεμάτων κυμαίνεται από τις τρέχουσες τάσεις 

στο εμπόριο και στα παιχνίδια έως το μάρκετινγκ, τη βιωσιμότητα και την 

ψηφιοποίηση. Τα LicenseTalks και οι παρουσιάσεις προϊόντων των εκθετών 

θα προβάλλονται μέσω της Spielwarenmesse Digital. Όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν εύκολα να σημειώσουν τις ενδιαφέρουσες ομιλίες στο δικό τους 

ημερολόγιο στην πλατφόρμα. Μετά τις 6 Φεβρουαρίου, οι παρουσιάσεις 

μπορούν να προβληθούν κατά παραγγελία ως βίντεο. Οι παρουσιάσεις του 

Toy Business Forum είναι διαθέσιμες στα γερμανικά και στα αγγλικά. 
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Διοργάνωση ψηφιακών συναντήσεων  

Επιπλέον, η Spielwarenmesse Digital παρέχει μια συνολική επισκόπηση 

όλων των συμμετεχουσών εταιρειών και των σειρών προϊόντων τους. Στο 

μενού στην επιλογή  "Εκθέτες & Προϊόντα", όλες οι εταιρείες 

εκπροσωπούνται με τη δική τους καταχώρηση. Το προφίλ παρέχει 

πληροφορίες για την εταιρεία και πρόσωπα επικοινωνίας, μια επισκόπηση 

της γκάμας προϊόντων και επιλεγμένες καταχωρήσεις προϊόντων με κείμενο 

και εικόνες. Χάρη σε διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, όπως ιδιωτικές 

συνομιλίες, ομαδικές συνομιλίες, ηχητικές κλήσεις καθώς και 

βιντεοσκοπημένες συναντήσεις, οι έμποροι μπορούν να επικοινωνήσουν 

απευθείας με τους εκθέτες. Μπορούν επίσης να διοργανωθούν εικονικές 

συναντήσεις με ευκολία. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης πολυάριθμες 

επιλογές αναζήτησης και φιλτραρίσματος. Οι σχετικοί προμηθευτές, 

καινοτομίες, εμπορικά σήματα και άδειες μπορούν να βρεθούν γρήγορα 

μέσω της αναζήτησης και να αποθηκευτούν σε μια λίστα αγαπημένων. Οι 

δημοφιλείς ειδικές περιοχές της κορυφαίας εκδήλωσης του κλάδου 

προβάλλονται επίσης στο Spielwarenmesse Digital. 

 

Καινοτόμα δικτύωση της βιομηχανίας  

Ένα άλλο σημείο αναφοράς είναι η περιοχή "Δικτύωση". Με βάση τα 

ενδιαφέροντα που είναι αποθηκευμένα στο προσωπικό προφίλ, η 

πλατφόρμα προτείνει κατάλληλες επαφές σε όλους τους συμμετέχοντες. Οι 

αγοραστές μπορούν επίσης να βρουν εύκολα τους επιχειρηματικούς τους 

εταίρους και να δικτυωθούν μαζί τους μέσω της λειτουργίας αναζήτησης. "Με 

την Spielwarenmesse Digital θέτουμε νέα πρότυπα. Χάρη στην πλατφόρμα, 

διαθέτουμε ένα εκτεταμένο βιομηχανικό δίκτυο για τη διεθνή κοινότητα 

παιχνιδιών που προωθεί την κοινή ανταλλαγή και τη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών σχέσεων", εξηγεί ο Christian Ulrich, εκπρόσωπος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Spielwarenmesse eG.  

 

Ο ιστότοπος www.spielwarenmesse.de/en/digital διαθέτει πολυάριθμα 

επεξηγηματικά video.  Τα σύντομα βίντεο εξηγούν με σαφήνεια τους 

διάφορους τομείς και λειτουργίες της Spielwarenmesse Digital. 
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Μήκος κειμένου: 3.778 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. 

 

19.1.2021 – kk  

 
 
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. 
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