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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Spielwarenmesse eG: Florian Hess,  

Jens Pflüger και Christian Ulrich ξεκινούν την 1η Ιουλίου 

 

Η μετάβαση ήταν ομαλή. Μετά την συνταξιοδότηση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου Ernst Kick (πρόεδρος) και Dr. Hans-Juergen Richter στις 30 Ιουνίου, το 

νέο τριμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους Florian Hess, Jens Pflüger 

και Christian Ulrich (εκπρόσωπος) θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στην 

Spielwarenmesse eG την 1η Ιουλίου. Τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν 

πολυετή εμπειρία στην εταιρεία και έχουν ήδη συμμετάσχει σε βασικές αποφάσεις στο 

παρελθόν. Για το μέλλον, σκοπεύουν να συνεχίσουν να επεκτείνουν τις εκδηλώσεις 

της Spielwarenmesse eG - ειδικά την Spielwarenmesse στην παγκόσμια ηγετική 

λειτουργία της - με προοπτική, αλλά και να ανοίξουν νέο έδαφος προκειμένου να 

ανταποκριθούν τόσο στις τρέχουσες προκλήσεις όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις 

ως διοργανώτρια αρχή αλλά και πάροχος υπηρεσιών στην βιομηχανία των 

εμπορικών εκθέσεων. 

 

Οι Florian Hess, Jens Pflüger και Christian Ulrich είναι πολύ εξοικειωμένοι με τους 

τομείς ενασχόλησής τους. Εκτός από την κοινή διαχείριση και την υποστήριξη 

θυγατρικών και επενδύσεων, τα καθήκοντα είναι σαφώς δομημένα. Ο Florian Hess 

ενεργεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Fair Management. Το 

πεδίο δραστηριότητάς του περιλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης και των 

πωλήσεων της εμπορικής έκθεσης. Είναι επίσης υπεύθυνος για το δίκτυο 

αντιπροσώπων, το διεθνές πρόγραμμα World of Toys και τα νομικά θέματα.  

Ο Florian Hess ήρθε στην Spielwarenmesse eG το 2016, όπου ήταν ήδη υπεύθυνος 

για τα θέματα των εκθετών όλων των εμπορικών εκθέσεων του οργανισμού, και στην 

συνέχεια  ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Fair Management. Η εκτεταμένη εμπειρία 

του περιλαμβάνει διάφορα σχέδια στρατηγικής και διαχείρισης αλλαγών στο 

εξωτερικό, για τα οποία ήταν υπεύθυνος ο πτυχιούχος επιχειρήσεων μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών του. Ήταν επίσης ο διοργανωτής μιας κορυφαίας 

διεθνούς εμπορικής έκθεσης στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών και διευθύνων 

σύμβουλος της Hess Consulting GmbH - ενός παρόχου υπηρεσιών για εκδηλώσεις 

εκθέσεων όπως η Spielwarenmesse.  

 

mailto:presse@spielwarenmesse.de


 

Δελτίο Τύπου 
 
 
 

 
Spielwarenmesse eG Υπεύθυνη επικοινωνίας τύπου:  Τηλ.:   +49 911 99813-33   
Herderstraße 7 Scarlett Wisotzki  Φαξ:    +49 911 99813-833 
90427 Νυρεμβέργη, Γερμανία   presse@spielwarenmesse.de 

Τα θέματα της οικονομικής διαχείρισης, του ανθρώπινου δυναμικού και της 

πληροφορικής είναι ευθύνη του μέλους του διοικητικού συμβουλίου Jens Pflüger. 

Επιπλέον, υπάρχει η υποστήριξη των μελών του συνεταιρισμού, η ψηφιοποίηση και 

ο τομέας της διαχείρισης των συμβάσεων. Ο απόφοιτος της πληροφορικής ξεκίνησε 

την καριέρα του στην Göhler Tank- und Industrieanlangen ως Επικεφαλής 

Πληροφορικής & Οργανισμού. Ακολούθησε η έναρξη της έκθεσης παιχνιδιών το 2000. 

Αυτό καθιστά τον Jens Pflüger έναν από τους πιο μακροχρόνιους υπαλλήλους στα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Νυρεμβέργη. Ως Διευθυντής IT & Finance, ήταν 

προηγουμένως υπεύθυνος για τη διαχείριση και την περαιτέρω ανάπτυξη των τομέων 

χρηματοοικονομικών, λογιστικών, ελέγχων και πληροφορικής. Ο Jens Pflüger είναι 

επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της SeG Beteiligungs GmbH. 

 

Ο Christian Ulrich είναι επικεφαλής του Marketing & PR και εκπρόσωπος του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ, την εταιρική επικοινωνία, 

καθώς και τον τύπο και τις δημόσιες σχέσεις. Επιπλέον, επιβλέπει την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών τομέων. Ο απόφοιτος των επιχειρήσεων ξεκίνησε την καριέρα του 

ως σύμβουλος του ομίλου Serviceplan. Ακολούθησαν θέσεις ως επικεφαλής της 

διαφήμισης και, τέλος, επικεφαλής του διεθνούς μάρκετινγκ του Fischer Group. Από 

την ένταξή του στην Spielwarenmesse eG το 2007, ως Director Marketing, ήταν 

υπεύθυνος για τη διαχείριση εμπορικών σημάτων, το παγκόσμιο μάρκετινγκ όλων των 

εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων, καθώς και για τη σύλληψη ειδικών εκθέσεων 

και εκδηλώσεων. Ο Christian Ulrich είναι επίσης ο διευθύνων σύμβουλος του 

οργανισμού "Die Roten Reiter", θυγατρική της Spielwarenmesse eG. 

 

Και τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου βλέπουν σαφώς τις δυνατότητες της 

εταιρείας ως κρίσιμο κόμβο στα παγκόσμια βιομηχανικά δίκτυα - ακόμη και αν η 

πανδημία φέρνει φυσικά νέες προκλήσεις. «Είμαστε ήδη σε προχωρημένο στάδιο 

στην ανάπτυξη σύγχρονων εννοιών που περιλαμβάνουν την επιταχυνόμενη 

διαδικασία ψηφιοποίησης και ταυτόχρονα συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην 

απαραίτητη εμπειρία των εκθέσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Θα κάνουμε τα πάντα 

για να συνεχίσουμε την επιτυχία της Spielwarenmesse eG για περισσότερα από 70 

χρόνια και επίσης για να ικανοποιήσουμε τις μελλοντικές απαιτήσεις των 

συμμετεχόντων στην έκθεση », υπόσχεται ο Christian Ulrich. 
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Μήκος κειμένου: 4.357 χαρακτήρες 

 

Το newsroom παρέχει μια ανασκόπηση όλων των ειδήσεων σχετικά με την  

εταιρεία, τις εκδηλώσεις της και την παιχνιδοβιομηχανία στη διεύθυνση 

www.spielwarenmesse-eg.de/media.  
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Spielwarenmesse eG  
Η Spielwarenmesse eG είναι διοργανώτρια εταιρεία εκθέσεων και πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ του 
τομέα των παιχνιδιών και άλλων αγορών καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρεία της Νυρεμβέργης 
διοργανώνει το κορυφαίο Spielwarenmesse® στη Νυρεμβέργη, το Kids India στο Μουμπάι και το 
Insights-X στη Νυρεμβέργη. Το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει ο συνεταιρισμός περιλαμβάνει 
επίσης εκστρατείες του κλάδου και το πρόγραμμα διεθνών εκθέσεων World of Toys από τη 
Spielwarenmesse eG, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές να εκθέτουν σε περίπτερα 
που παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις στην Ασία, τη Ρωσία καθώς και τις ΗΠΑ. Η Spielwarenmesse 
eG διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο αντιπροσώπων σε περισσότερες από 90 χώρες. Έχει επίσης πολλές 
θυγατρικές, μεταξύ των οποίων η Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd., που είναι υπεύθυνη για την Κίνα 
και την Spielwarenmesse India Pvt. Ltd, που καλύπτει την ινδική αγορά. Ο συνεταιρισμός κατέχει 
πλειοψηφικό μερίδιο στη ρωσική εταιρεία εκθέσεων Grand Expo, η οποία διοργανώνει το Kids Russia 
στη Μόσχα. Η θυγατρική Die roten Reiter GmbH με έδρα στη Νυρεμβέργη λειτουργεί ως  
πρακτορείο επικοινωνίας για τον κλάδο των καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών. Μπορείτε  
να δείτε το πλήρες εταιρικό προφίλ της Spielwarenmesse eG στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση 
www.spielwarenmesse-eg.de/en. 
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