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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  
 
    
        Ντύσσελντορφ, 21 Φεβρουαρίου 2014 
         
 
 

Απολογισμός διεθνούς έκθεσης εξοπλισμού καταστημάτων Euroshop 
Ντύσσελντορφ, 16 -20 Φεβρουαρίου 2014 

 
 

Πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20 Φεβρουαρίου τ.έ. στο Ντύσσελντορφ η διεθνής έκθεση 
εξοπλισμού καταστημάτων EuroShop, την οποία επισκεφθήκαμε. 
 
Η έκθεση EuroShop διοργανώνεται ανά τριετία και περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες:  
 EuroConcept: σχεδίαση και διαμόρφωση καταστήματος, φωτισμός, εξοπλισμός 

καταστήματος,  ψύξη  
 EuroSales: προώθηση πωλήσεων, visual marketing, merchandising   
 EuroCIS: συστήματα πληροφορικής τεχνολογίας για καταστήματα λιανικής  
 EuroExpo: σχεδίαση και κατασκευή περιπτέρων για εκθέσεις και άλλα events 
 
Το πλήθος των επισκεπτών της Euroshop ξεπέρασε φέτος τις 109 χιλιάδες, με βάση τα στοιχεία 
των διοργανωτών,  έχοντας ακολουθήσει συνεχή ανοδική πορεία κατά τα τελευταία χρόνια (2005: 
91 χιλ., 2008: 105 χιλ., 2011: 107 χιλ.). Αυξανόμενος είναι επίσης και ο βαθμός διεθνοποίησης 
της έκθεσης, καθώς δύο στους τρεις επισκέπτες φέτος προήλθαν από χώρες εκτός Γερμανίας. 
Ιδιαίτερη αύξηση σημειώθηκε, βάσει των στοιχείων των διοργανωτών, στην προσέλευση 
επισκεπτών από την Αμερική και την Ασία, καθώς και από την Ανατολική Ευρώπη.  
 
Ο αριθμός των εκθετών της  EuroShop έφτασε φέτος τους 2.226, αυξανόμενος σημαντικά έναντι 
των προηγούμενων διοργανώσεων (2005: 1.652, 2008: 1.895, 2011: 2.036). Ανάμεσά τους 
συγκαταλέγονταν εταιρείες με ηγετική θέση στον κλάδο τους, όπως για παράδειγμα η εταιρεία 
Vizona του ομίλου Vitrashop, η Linde Ladenbau, η Bäro Retail Lighting και η Osram.  
 
Υπήρξαν επίσης συλλογικά περίπτερα χωρών, όπως της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Κίνας και της 
Ταΐβάν, καθώς και ο χώρος “Italian Lighting Lounge”, όπου σε επιφάνεια 300 m2 
παρουσιάστηκαν προϊόντα 19 ιταλικών εταιρειών φωτισμού. Το Italian Lighting Lounge 
διοργανώθηκε από την εταιρεία Honegger, σε συνεργασία με το κλαδικό έντυπο Italian Lighting 
και με την υποστήριξη της Messe Düsseldorf.  
 
Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι συμμετοχές κλαδικών συνδέσμων και φορέων, όπως του 
γερμανικού δικτύου κατασκευαστών καταστημάτων (dlv Netzwerk Ladenbau), του γερμανικού 
συνδέσμου FAMAB, που περιλαμβάνει εταιρείες σχεδίασης και κατασκευής περιπτέρων, 
επικοινωνίας και marketing, του αντίστοιχου διεθνούς συνδέσμου IFES - International Federation 
of Exhibition and Event Services, του ISO – International Shopfitting Organisation και του 
POPAI – the global association for marketing at retail. Αναφέρουμε ακόμα το χώρο designer 
village, όπου συμμετέχουν κυρίως αρχιτεκτονικά γραφεία και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων 
καταστημάτων, καθώς και τον αντίστοιχο χώρο lighting designers’ zone, όπου για πρώτη φορά 
φέτος παρουσιάστηκαν ανεξάρτητα μελετητικά γραφεία με ειδίκευση στο φωτισμό.     
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Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή EuroShop αριθμούσε 12 εταιρείες και ήταν αυξημένη έναντι 
του 2008 (9 εταιρείες) και του 2011 (8 εταιρείες). Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες που 
συμμετείχαν ως εκθέτες ήταν οι εξής:  
 

1. Angelina Mannequins – Periergon Shopfitting 
2. Bright Special Lighting S.A.  
3. Crystal Βιομηχανία Ψυγείων & Καταψυκτών Α.Ε. 
4. D- Form – Real Beton – εμφανές καλουπωτό πραγματικό μπετόν σε μορφή ελαφρών 

πάνελς  
5. Enosi (Arnhem, Ολλανδία) – joint venture των Veta S.A. και Πάφος ΑΒΕΕ  
6. Φωτοδιάσταση Ι. Παλαιοχωρινός Α.Ε. - φωτεινός διάκοσμος  
7. Garibaldi – βιτρίνες, προθήκες και διανεμητές τροφίμων  
8. Πάφος ΑΒΕΕ – βιομηχανία εξειδικευμένης κατασκευής προϊόντων ξύλου, εξοπλισμός 

καταστημάτων, κατοικιών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων  
9. Stacey Hellas – dasplay, αντικλεπτικά συστήματα για καταστήματα ηλεκτρονικών 

συσκευών 
10. Stirixis SA. – ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων : στρατηγική, σχεδιασμός, υλοποίηση  
11. The Stand Company – μεταλλικές κατασκευές, προθήκες και υλικά διαφήμισης  
12. Veta S.A. - Sheet Metal Subcontracting 

 
Σημειώνουμε ακόμα τη συμμετοχή στην έκθεση της ελληνικής εταιρείας Interforma – Custom 
Exhibit Constructions μέσω της γερμανικής θυγατρικής της, Interforma P. Athanasiou GmbH, που 
εδρεύει στο Ντόρτμουντ.  
 
Η επόμενη EuroShop http://www.euroshop.de/ θα πραγματοποιηθεί στo Ντύσσελντορφ στις 5 - 9 
Μαρτίου 2017, ενώ η επόμενη EuroCIS – Retail Technology http://www.eurocis.com/ θα 
διοργανωθεί στις 24 - 26 Φεβρουαρίου 2015.  

 
 

Αντιγόνη Μαριόλη 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 


