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Δελτίο Τύπου 

Ξεκινά η πώληση εισιτηρίων για τη Διεθνή Έκθεση Παιχνιδιού, 
Spielwarenmesse 

 

Η πώληση των εισιτηρίων για την Spielwarenmesse 2023 αρχίζει στις 16 

Νοεμβρίου, γεγονός που εξασφαλίζει την είσοδο των εμπορικών επισκεπτών 

στην κορυφαία εκδήλωση του κλάδου παγκοσμίως, για την οποία έχουν ήδη 

εγγραφεί εκθέτες από 66 χώρες. Από την 1η έως τις 5 Φεβρουαρίου, το 

πνεύμα του παιχνιδιού ζωντανεύει στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης. 

Τα ToyTrends και τα νέα προϊόντα της επόμενης σεζόν, οι καινοτόμες 

νεοφυείς επιχειρήσεις και οι γνωστές μάρκες, καθώς και η μεταφορά 

τεχνογνωσίας παιχνιδιών δημιουργούν έμπνευση για ολόκληρη την αγορά. 

Τα ημερήσια εισιτήρια και τα εισιτήρια διαρκείας διατίθενται αποκλειστικά 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/en/tickets.  

 

Οι χρήσιμες υπηρεσίες της διοργανώτριας αρχής υποστηρίζουν τους 

επισκέπτες της έκθεσης καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στο ToyCity 

Nürnberg. Ο ιστότοπος της Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών παρέχει 

πληροφορίες για το πώς να φτάσετε στην έκθεση και πού να 

διανυκτερεύσετε, καθώς και για τα σημαντικότερα σημεία της επίσκεψης στην 

έκθεση. Η εφαρμογή, το εργαλείο σχεδιασμού εκθέσεων εν κινήσει, παρέχει 

επίσης τα τελευταία νέα του κλάδου, μια βάση δεδομένων εκθετών με 

δυνατότητα φιλτραρίσματος και το διαδραστικό σχέδιο της αίθουσας. Η 

επιχειρηματική πλατφόρμα Spielwarenmesse Digital επιτρέπει τη δικτύωση 

όλων των συμμετεχόντων στον κλάδο. 

 

Πληροφορίες για ταξίδια και διαμονή μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες 

www.spielwarenmesse.de/en/travel και www.spielwarenmesse.de/en/stay. 

 

Η πλατφόρμα δικτύωσης Spielwarenmesse Digital θα είναι διαθέσιμη από 

τον Ιανουάριο του 2023: https://digital.spielwarenmesse.de.  

 

Η λήψη της εφαρμογής για iOS και Android είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση 

www.spielwarenmesse.de/en/app. 
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Δελτίο Τύπου 

Μήκος κειμένου: 1.698 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. 

 
15.11.2022 –sr  
 
 
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. 
Η νέα προσθήκη το 2022 είναι η Spielwarenmesse Digital, μια πολυχρηστική πλατφόρμα που 
λειτουργεί ως συμπληρωματική μορφή της φυσικής έκθεσης.Το Spielwarenmesse® αποτελεί 
επίσης προστατευμένο λεκτικό σήμα στη Γερμανία από το 2013. 
Spielwarenmesse® 2023: Τετάρτη έως Κυριακή, 1-5 Φεβρουαρίου 2023 
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