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Δελτίο Τύπου 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Spielwarenmesse 2024 
 
Μετά την επιτυχημένη επανεκκίνηση της Spielwarenmesse, ο σχεδιασμός  

για την 73η διοργάνωση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διοργανώτρια αρχή, η 

Spielwarenmesse eG, ανακοίνωσε την ημερομηνία, η οποία όπως πάντα 

ορίζεται τη συνηθισμένη χρονική στιγμή στις αρχές του έτους: από τις  

30 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2024. Η νέα ημερομηνία της έκθεσης 

έχει ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της σειράς των ημερών: αντί για 

Τετάρτη έως Κυριακή όπως πριν, η έκθεση θα πραγματοποιείται στο μέλλον 

από Τρίτη έως Σάββατο στο εκθεσιακό κέντρο της Νυρεμβέργης. Της 

απόφασης αυτής προηγήθηκε η ετήσια ανάλυση συχνότητας και η έρευνα 

εκθετών και επισκεπτών που διεξήχθη μεταξύ των συμμετεχόντων στη Διεθνή 

Έκθεση Παιχνιδιών. 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, η Κυριακή αποδείχθηκε κυρίως ακατάλληλη. Η 

σαφής εικόνα προήλθε τόσο από τους συμμετέχοντες από τη Γερμανία όσο 

και από τη διεθνή πλευρά. "Αντίθετα, αναδείχθηκε ξεκάθαρα η επιθυμία για 

μια επιπλέον ημέρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας", τονίζει ο Christian 

Ulrich, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Spielwarenmesse eG. 

"Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε υπόψη τις ανάγκες του εξειδικευμένου λιανικού 

εμπορίου, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο ειδικά στη Γερμανία, και διατηρούμε 

το Σάββατο της έκθεσης γι' αυτούς". Με την επιλογή της νέας ημερομηνίας, η 

κορυφαία έκθεση παγκοσμίως δείχνει την εγγύτητά της στην ομάδα-στόχο και 

ενεργεί με ευελιξία σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

 

Οι εικόνες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.spielwarenmesse.de/media.  

 
 
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® 2024: Τρίτη 30 Ιανουαρίου έως Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024 
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