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Νηύζζειληνξθ, 9 Γεθεκβξίνπ 2015

Η αγορά επίπλου ςτη Γερμανία και ςτο κρατίδιο τησ Βόρειασ Ρηνανίασ
Βεςτφαλίασ

Α. Γενικά ςτοιχεία- Κανάλια διανομήσ
Ο θύθινο εξγαζηώλ ζηε γεξκαληθή αγνξά επίπισλ έθζαζε ην 2014 ηα 31,5 δηο €
παξνπζηάδνληαο αύμεζε 1,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ
πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνο ηδηώηεο (28,78 δηο €), ελώ νη πσιήζεηο πξνο εηαηξείεο
έθζαζαλ ηα 2,72 δηο €, όπσο πξνθύπηεη από ηνλ θαησηέξσ πίλαθα.
Κύκλορ επγαζιών ηομέα επίπλων ζηη Γεπμανία
Δίδορ καηαζηήμαηορ
Απεπζείαο πσιήζεηο/Βηνηερλίεο
Υνλδξεκπόξην
Έπηπια γξαθείνπ (BBO/PBS
Fachhandel)
Καηαζηήκαηα ηερληθνύ εμνπιηζκνύ
Πνιπθαηαζηήκαηα
Πσιήζεηο κέζσ θαηαιόγνπ, online
Τπεξαγνξέο / supermarket
Do it Yourself θαηαζηήκαηα
Άιια θαηαζηήκαηα
πλεηαηξηζκνί θαηαζηεκάησλ επίπισλ
Αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα επίπισλ
ύνολο

Κύκλορ επγαζιών ζε διρ € Μεπίδιο αγοπάρ %
1,04
3,3
0,52
1,6
1,68
5,3

Δθ ησλ νπνίσλ πσιήζεηο πξνο εηαηξείεο
Δθ ησλ νπνίσλ πσιήζεηο πξνο ηδηώηεο

2,72
28,78

0,32
0,01
2,10
0,37
1,00
0,25
19,39
4,84
31,50

1,0
0,1
6,7
1,2
3,1
0,8
61,5
15,4
100,0

Πεγή: Mittelstandsverbund, Möbelkultur - EHI Retail Institute

Σν ζεκαληηθόηεξν θαλάιη δηαλνκήο επίπισλ ζηελ Γεξκαλία είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί
εκπνξίαο επίπισλ, κε κεξίδην αγνξάο πνπ αλήιζε ζε 61,5% ην 2014 θαη θύθιν εξγαζηώλ πνπ
έθζαζε ηα 19,39 δηο €. Σα θαηαζηήκαηα επίπισλ πνπ δελ αλήθνπλ ζε ζπλεηαηξηζκό
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο IKEA), είλαη ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν θαλάιη δηαλνκήο, κε κεξίδην
αγνξάο πνπ έθζαζε ην 15,4 % ην 2014 θαη ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 4,84 δηο €, όπσο πξνθύπηεη
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από ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε από ην Ηλζηηηνύην EHI Retail Institute πνπ δηελήξγεζε γηα
ινγαξηαζκό ηνπ ζπλδέζκνπ ησλ Μηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ Mittelstandsverbund.
Σα ζηνηρεία δείρλνπλ επίζεο όηη ην ειεθηξνληθό εκπόξην σο θαλάιη δηαλνκήο επίπισλ
απνθηά όιν θαη κεγαιύηεξε ζεκαζία. Οη πσιήζεηο online αλήιζαλ ζε 2,1 δηο € (2013: 1.97 δηο
επξώ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 6,6% θαη αληηζηνηρεί ζε κεξίδην αγνξάο 6,7%.
Δδώ, θπξηαξρεί ε εηαηξεία Otto http://www.otto.de/Moebel/ . Άιια online shops είλαη : Fashion
for Home http://www.fashionforhome.de/ , Home 24 http://www.home24.de/ , Ambiente Direct
http://www.ambientedirect.com/,
Avandeo
http://www.avandeo.de/,
Livingo
http://www.livingo.de/,
Westwing
https://www.westwing.de/,
Made
in
Design
http://www.madeindesign.de/

Β. Μεγαλύτερεσ εταιρείεσ εμπορίασ επίπλων
ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, παξαηίζεληαη νη 10 κεγαιύηεξεο εηαηξείεο εκπνξίαο επίπισλ ζηε
Γεξκαλία κε βάζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ. Ζ ΗΚΔΑ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε, αθνινπζνύκελε από ηελ
XXXLutz, Höffner θαη Porta.
Οι 10 μεγαλύηεπερ εηαιπείερ εμποπίαρ επίπλων ζηη Γεπμανία
Κύκλορ επγαζιών ζε διρ. €
IKEA
XXXLutz
Höffner
Porta

2013 Website
3.990 http://www.ikea.de/
2.900 http://xxxlutz.com
1.980 http://www.hoeffner.de/
1.250 http://porta.de/

Roller / Tejo (Tessner-Gruppe)
Poco/Domäne
Segmüller
Dänisches Bettenlager
Otto GmbH & Co. KG
Schaffrath

1.200
1.080
1.050
878
680
335

http://www.roller.de/
http://www.poco-domaene.de/
http://www.segmueller.de/
http://www.daenischesbettenlager.de/
https://www.otto.de/unternehmen/de
http://www.schaffrath.com/

Πεγή: Möbelmarkt

ηε Γεξκαλία νη ζπλεηαηξηζκνί επίπισλ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά. Σελ
ηειεπηαία δεθαεηία ην κεξίδην αγνξάο ησλ ζπλεηαηξηζκώλ δηαξθώο ζπξξηθλώλεηαη, εμέιημε πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ είζνδν ηεο ΗΚΔΑ ζηε γεξκαληθή αγνξά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 2000-2010.
Σν ήκηζπ πεξίπνπ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ 10 κεγαιύηεξσλ επηρεηξήζεσλ
πξαγκαηνπνηείηαη από εηαηξείεο πνπ ζεσξνύληαη discounter (Roller, SB Lagerkauf, Poco
Domäne,Bettenlager, Boss, Sconto) ή ςεπδν-discounter, όπσο ε IKEA θαη ε Mömax.

Γ. Ειςαγωγέσ-Εξαγωγέσ επίπλων Γερμανίασ (HS 94)
i) Ειςαγωγέσ-εξαγωγέσ
Σo γεξκαληθό έπηπιν δηαξθώο απμάλεη ην κεξίδην αγνξάο ζην εμσηεξηθό. ύκθσλα κε ην
Euromonitor, ε Γεξκαλία θαηέρεη ζεκαίλνπζα ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ επίπισλ, ζε παγθόζκην
επίπεδν. πγθεθξηκέλα είλαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο εηζαγσγέαο θαη εμαγσγέαο επίπισλ ζηνλ
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θόζκν κεηά ηηο ΖΠΑ θαη ηξίηνο ζε θαηαλάισζε θαη ζε παξαγσγή επίπισλ, κεηά ηελ Κίλα θαη ηηο
ΖΠΑ.
ηελ ΔΔ ε Γεξκαλία είλαη ν κεγαιύηεξνο εμαγσγέαο επίπισλ κε εμαγσγέο πνπ αλήιζαλ ζε
13,6δηο € παξνπζηάδνληαο αύμεζε +4,9% ην 2014 , ελώ ζεκαληηθή αύμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη
εηζαγσγέο επίπινπ πνπ αλήιζαλ ζε 15,9 δηο € θαη ζεκείσζαλ αύμεζε +11,8%. Όπσο πξνθύπηεη
από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, νη εηζαγσγέο επίπινπ ζηε Γεξκαλία παξνπζηάδνπλ ηελ ηξηεηία 20122014 δηαξθώο αλνδηθή πνξεία, ελώ νη εμαγσγέο κεηά από κία ειαθξά πηώζε ην 2013, επαλήιζαλ
ην 2014 ζεκεηώλνληαο αύμεζε +4,9% ζε ζρέζε κε ην 2013.

Εισαγωγές-Εξαγωγές επίπλων Γερμανίας (HS 94), 2012 – 2014
Γαζμολογική κλάζη 94
2012
2013
2014
Μεηαβολή
ΔΠΙΠΛΑ, ΔΠΙΠΛΑ
ΙΑΣΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΑ.
ΔΙΓΗ
ΚΛΙΝΟΣΡΩΜΝΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΚΔΤΔ ΦΩΣΙΜΟΤ
κλπ
13.189.265 12.967.203
13.600.458
+4,9%
Δξαγωγέρ Γεπμανίαρ
Διζαγωγέρ Γεπμανίαρ

13.931.091 14.216.795

15.897.386

+11,8%

ε 1000 €
Πεγή: Statistisches Bundesamt

Εισαγωγές –Εξαγωγές Επίπλου Γερμανίας 2012-2014
σε 1000€

Πεγή: Statistisches Bundesamt
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ii) Εξαγωγέσ επίπλων από τη Γερμανία
Όπσο θαίλεηαη θαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ε ΔΔ εμαθνινπζεί λα απνξξνθά ην
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ γεξκαληθώλ εμαγσγώλ επίπισλ, αιιά ε νηθνλνκηθή θξίζε
είλαη ε θύξηα αηηία, πνπ ε Γεξκαλία επαλαπξνζαλαηνιίδεη ηηο εμαγσγέο ηεο ζε άιιεο επείξνπο,
όπσο ε Βόξεηα Ακεξηθή (ΖΠΑ αύμεζε +12,13%), Καλαδάο (αύμεζε +5,82%) θαη ρώξεο ηεο
Αζίαο , όπσο ηγθαπνύξε (αύμεζε +6,95%), Ηλδία (αύμεζε 2%).

ζε αμία 1000 €
Πεγή: Statistisches Bundesamt

Οη ζεκαληηθόηεξνη πειάηεο γεξκαληθνύ επίπινπ γηα ην 2014 ήηαλ νη Γαιιία, Απζηξία,
Διβεηία, Οιιαλδία, ΖΒ, Βέιγην από ρώξεο ηηο ΔΔ, ελώ ζηελ 7ε ζέζε βξίζθνληαη νη ΖΠΑ.
Εξαγωγές επίπλου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Γαλλία
Αυςτρία
Ελβετία
Ολλανδία
ΗΒ
Βζλγιο
ΗΠΑ
Πολωνία
Ιταλία
Σςεχία
Ιςπανία
Ρωςία
Κίνα
ουηδία
Ουγαρία
Δανία

2014
1.659.176
1.495.674
1.415.788
950.814
864.994
676.972
602.850
584.441
506.085
403.419
396.261
341.363
340.917
315.059
211.393
178637

2013 Μεταβολθ
1.684.219
1.445.021
1.421.099
924.023
766.947
644.294
537.652
457.140
438.468
363.839
346.718
401.617
379.329
331.767
169.724
171661

-1,49%
3,51%
-0,37%
2,90%
12,78%
5,07%
12,13%
27,85%
15,42%
10,88%
14,29%
-15,00%
-10,13%
-5,04%
24,55%
4,06%

ζε 1000€
Πεγή: Statistisches Bundesamt
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iii) Ειςαγωγέσ επίπλων ςτη Γερμανία
Οη εηζαγσγέο επίπισλ ζηε Γεξκαλία παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή αύμεζε 11,8% ην 2014 θαη
αλήιζαλ ζε 15,9 δηο €. Σελ πξώηε ζέζε ζηνπο πξνκεζεπηέο επίπισλ ηεο Γεξκαλίαο θαηέρεη ε
Πνισλία κε αύμεζε 11,5%, αθνινπζεί ε Κίλα κε 16,17% θαη έπνληαη Σζερία, Ηηαιία, Απζηξία,
Οπγγαξία.

ε αμία 1000 €
Πεγή: Statistisches Bundesamt

Εισαγωγές επίπλου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Πολωνία
Κίνα
Σςεχία
Ιταλία
Αυςτρία
Ουγγαρία
Ολλανδία
Γαλλία
Ρουμανία
Ελβετία

Μεταβολθ
2014
3.276.753
3283674
1521910
1111289
571566
578543
462585
433990
393113
306699

2013
2938669
2826621
1121981
1071140
560712
507474
437126
401610
385413
308711

11,50%
16,17%
35,64%
3,75%
1,94%
14,00%
5,82%
8,06%
2,00%
-0,65%

Πεγή: Statistisches Bundesamt
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Δ. Ειςαγωγέσ-Εξαγωγέσ επίπλου Γερμανία-Ελλάδα
Σν 2014 , νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζεκείσζαλ αύμεζε 17,6% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη αλήιζαλ ζε
8,6 εθ. € , αιιά θαη νη εηζαγσγέο καο ζεκείσζαλ επίζεο άλνδν θαη αλήιζαλ ζε 34,9 εθ €
(+25,7%). Καηά ζπλέπεηα νη εηζαγσγέο καο ππεξθαιύπηνπλ ηηο εμαγσγέο.
Διζαγωγέρ –Δξαγωγέρ επίπλος

ε 1000 €
Πεγή: Statistisches Bundesamt

Ελληνικές
Εισαγωγές
Ποσότητα

2012
2013
2014

t
7015,6
5949,8
7059,3

Ελληνικές
Εισαγωγές:
Αξία
ςε 1000 €
30.808
27.733
34.867

Ελληνικές
Εξαγωγές:
Ποσότητα
t
1397,1
1858,1
2532,3

Ελληνικές
Εξαγωγές :
Αξία
ςε 1000 €
7.075
7.272
8.550

Πεγή: Statistisches Bundesamt

Ε. υνεταιριςμοί εμπορίασ επίπλων
Όπσο πξναλαθέξακε ε γεξκαληθή αγνξά θπξηαξρείηαη από ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο εκπνξίαο
επίπισλ νη νπνίνη θαη κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:
 ζπλεηαηξηζκνί όπνπ ηα κέιε πξαγκαηνπνηώληαο από θνηλνύ ηηο αγνξέο ηνπο, πεηπραίλνπλ
κεγάιν όγθν αγνξώλ θαη θαηαθέξλνπλ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ ρακειέο ηηκέο, όπσο είλαη νη
Begros, Atlas, Union θαη πιένλ θαη ε Giga International. ηα θαηαζηήκαηα ησλ
ζπλεηαηξηζκώλ ησλ εηαηξεηώλ απηώλ πσινύληαη επώλπκα πξντόληα, αιιά θαη πξντόληα
ηδησηηθήο εηηθέηαο (βι αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαησηέξσ)
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i)

ζπλεηαηξηζκνί, ν ξόινο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ηόζν ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξώλ από
θνηλνύ, όζν θαη άιιεο ππεξεζίεο marketing. Οη ζπλεηαηξηζκνί απηνί έρνπλ πνιύ κεγαιύηεξν
αξηζκό κειώλ θαη είλαη ιηγόηεξν νκνγελείο από ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ
κόλν από θνηλνύ αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη νη Alliance, EMV Europa
Möbel Verbund, Garant Möbel, MZE Möbel-Zentral-Einkauf, GfM-TREND
Möbeleinkaufsverbund, Einrichtungspartnerring (βι αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαησηέξσ).

υνεταιριςμοί αγορών (Konditionsverbände)

α) Ο κεγαιύηεξνο από ηνπο ζπλεηαηξηζκνύο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ από θνηλνύ ηηο αγνξέο ηνπο
είλαη ν Begros http://www.begros.de , κε έδξα ην Oberhausen (Βόξεηα Ρελαλία-Βεζηθαιία), έρεη
11 εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 250 θαηαζηήκαηα πώιεζεο ζηε Γεξκαλία θαη ζην εμσηεξηθό
θαη θύθιν εξγαζηώλ πνπ αλέξρεηαη ζε 6 δηο €. Σα κέιε ηεο Begros είλαη ηα θαησηέξσ, ελώ από
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ζηνλ ελ ιόγσ ζπλεηαηξηζκό ζα εληαρηνύλ θαη νη εηαηξείεο Μöbel Kempf
θαη Pilipp.
Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο: Mondo, Vito, Valmondo, D-sign, LIVIN, Self. Tνλ Ηαλνπάξην 2015
ιύζεθε ε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία XXXLutz-Gruppe.

Πεγή: www.begros.de
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β) O 2νο κεγαιύηεξνο ζπλεηαηξηζκόο απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ε Union http://www.union-moebel.de,
όπνπ αλήθνπλ 28 εηαηξείεο, κε 200 θαηαζηήκαηα.

Οη ζεηξέο ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο Union θέξνπλ ηηο νλνκαζίεο Unicor, Unitec, Bondomus θαη Life.
γ) πλεηαηξηζκόο αγνξώλ απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη θαη ν Atlas, κε θύθιν εξγαζηώλ πνπ
ππνινγίδεηαη ζηα 1,3 δηο € γηα ην 2015, ν νπνίνο όκσο δηαξθώο ζπξξηθλώλεηαη θαη πιένλ
επηθεληξώλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εηζαγσγέο επίπισλ.

Μέιε ηνπ ζπλδέζκνπ πιένλ κεηά θαη ηελ απνρώξεζε ηνπ Hofmeister GmbH είλαη νη εμήο 3
εηαηξείεο:
1. Hans Segmüller Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG http://www.segmueller.de/
2. Wohnwelt Pallen http://www.pallen.de/
3. Küchen Aktuell http://www.kuechen-aktuell.de/
ηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ 2015, ν ζύλδεζκνο αλαθνίλσζε ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ,
επηζεκαίλνληαο, όηη ζα πξνβαίλεη πιένλ κόλν ζε εηζαγσγέο. Όπσο ηόληζε ν Γηεπζύλσλ
ύκβνπινο Armin Hertrich. «Ο επηρεηξεκαηηθόο ζηόρνο ηεο Atlas GmbH ζην κέιινλ είλαη
απνθιεηζηηθά ε εηζαγσγή επίπισλ από ηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε." ε απηόλ
ηνλ ηνκέα ε έλσζε θαηέρεη ήδε εγεηηθή ζέζε ζηε γεξκαληθή αγνξά.
Γ) Giga International

εκαληηθό γεγνλόο ζηνλ ηνκέα επίπισλ ζηε Γεξκαλία, ζεσξείηαη ε ίδξπζε ην 2015 ηνπ
ζπλδέζκνπ Giga International, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ ξήμε ηνπ Begros κε ηελ Lutz.
Ζ XXXLutz κεηά ηελ έμνδν από ηελ Begros, αλαθνηλώζε ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνύ ηεο
ζπλδέζκνπ αγνξώλ, ν νπνίνο ηδξύζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 2015 κε ην όλνκα Giga International ζην
Würzburg. Iδξπηηθνί κέηνρνη είλαη XXXLutz, Zurbrüggen θαη Möbelzentrum Pforzheim.
Από 1εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2016 ε Möbel Mahler ζα γίλεη κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ Giga
International. ην πιαίζην ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ην ηδξπηηθό κέινο XXXLutz ζα θαηέρεη ην 10%
ηνπ θαηαζηήκαηνο Mahler ζην Neu-Ulm. Σν ππόινηπν 90% ζην Bopfingen θαη Wolfratshausen ζα
παξακείλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο νηθνγέλεηαο Mahler, ε νπνία απαζρνιεί ζήκεξα πεξίπνπ 1.000
άηνκα θαη έρεη θύθιν εξγαζηώλ πνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 160 εθαηνκκύξηα € εηεζίσο. Ζ
επηπινπνηία Mahler ήηαλ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, κέινο ηνπ ζπλδέζκνπ Union. Με ηελ
πξνζζήθε απηή ε Giga International εδξαηώλεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά επίπινπ ζηε Γεξκαλία,
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κε θύθιν εξγαζηώλ πνπ αλέξρεηαη ζε 4,5 δηο €, θαζηζηώληαο ηελ κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζε
ξεπζηόηεηα ελώζεηο επίπισλ.

ii) υνεταιριςμοί αγορών και marketing (Serviceverbände / Full Service
Verbände)
Οη ζπλεηαηξηζκνί αγνξώλ θαη marketing επίπισλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα ζεκεία πώιεζεο δελ είλαη εμίζνπ κεγάιεο επηθάλεηαο,
όπσο ηα θαηαζηήκαηα ησλ ζπλεηαηξηζκώλ Begros, Union, Atlas θαη Giga International – ρσξίο
βεβαίσο λα απνθιείνληαη εμαηξέζεηο, όπσο ην 70.000 η.κ. θαηάζηεκα ηεο Brucker (VME). Όπσο
θαη νη
ζπλεηαηξηζκνί αγνξώλ (Konditionsverbände), νη ζπλεηαηξηζκνί marketing
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ εκπνξία θαη επώλπκσλ θαη ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντόλησλ.
Λογόηςπο

Δπωνςμία ζςνεηαιπιζμού/ Ιζηοζελίδα
Alliance Möbel Marketing
http://www.alliance.de/
Mεγάινο ζπλεηαηξηζκόο είλαη θαη ε Alliance Möbel
Marketing όπνπ ζπκκεηέρνπλ πεξίπνπ 400
θαηαζηήκαηα επίπισλ, κε θύθιν εξγαζηώλ πνπ
αγγίδεη ην 1 δηο € εηεζίσο.
Καλάιηα δηαλνκήο:
Ambienta, belcanto, Comfortplus, freiraum,
Lebenswert, Stilecht, LINEA, Luxxea, Piazza
living, planpolster, Preisbrecher, Prisma, Ηδησηηθή
εηηθέηα Casada

Απιθμόρ
μελών
400
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585

EMV Europa Möbel Verbund GmbH
http://www.emverbund.de/
Πξόθεηηαη γηα ζύλδεζκν 585 εκπόξσλ ζηνλ ηνκέα ιηαληθήο
πώιεζεο επίπισλ κε πεξηζζόηεξα από 1.556 θαηαζηήκαηα ζηε
Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Οιιαλδία,
Διβεηία, Ηηαιία,
Λνπμεκβνύξγν, Κξναηία, Πνξηνγαιία θαη Ρνπκαλία, εθ ησλ
νπνίσλ ηα 825 βξίζθνληαη ζηε Γεξκαλία.
Μεηά ηελ είζνδν ησλ εηαηξεηώλ Borst, Buhl θαη Möbelhof
Parsberg ην παξειζόλ έηνο, ν ζύλδεζκνο εληζρύζεθε κε ηελ
είζνδν θαη ηεο Hofmeister θαη αξηζκεί πιένλ 12 κεγάιεο
θιίκαθαο εθζεζηαθνύο ρώξνπο επίπισλ: Meyerhoff, ζην
Osterholz-Scharmbeck, κε 30.000 η.κ. Dick ζην Lauchringen, κε
24.000 η.κ., Stumpp ζε Stockach κε 23.000 ηκ, έπηπια Hesse ζην
Αλόβεξν-Garbsen, κε 52.000 η.κ. έπηπια Borst ζην Ehingen, κε
40.000 η.κ., έπηπια Buhl ζην Fulda θαη Βόιθζκπνπξγθ, κε 50.000
θαη 45.000η. κ., Möbelhof Parsberg κε 20.000 η.κ. θαη Möbelhof
Ingolstadt κε 40.000 η.κ. θαη από 1εο Ηαλνπαξίνπ 2016
Hofmeister ζην Bietigheim (50.000 η.κ.), Leonberg (30.000 η.κ.)
θαη ην Sindelfingen (40.000 η.κ.).
Ηδησηηθή εηηθέηα: Global, Contur, EM Collection, Akador, Natura,
Natura Home, Regenta Markenküche,
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Einrichtungspartnerring
200
http://www.einrichtungspartnerring.com/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Comfortmaster, Atrium, Culineo, OrthoSedis,
Kawoo, Woods&Trends, Combinessa Enzo Baresi, Cleverclean,
lavie, Partnerring Collecetion, Modulmaster,
Ο ζύλδεζκνο Einrichtungspartnerring VME GmbH & Co. KG
είλαη ζπλεηαηξηζκόο επίπισλ πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζην
Μπίιεθειλη ζηελ αλαηνιηθή Βεζηθαιία. Ζ εηαηξεία
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ησλ κεζαίσλ εκπνξηθώλ
θαηαζηεκάησλ επίπισλ ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Δπξώπε, ηδξύζεθε
ην 1964 θαη έρεη πεξίπνπ 200 εηαηξείεο-κέιε κε ζπλνιηθά
πεξηζζόηεξα από 400 θαηαζηήκαηα επίπισλ θαη πσιήζεηο
πεξίπνπ 3 δηο €.

Garant Möbel Holding AG
http://www.garant-moebel-gruppe.de/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Liva, Aera, morgana

3.300

Ο όκηινο Garant-Möbel-Gruppe έρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό
θαηαζηεκάησλ από όινπο ηνπο ζπλδέζκνπο κε 4.000 ζεκεία
πώιεζεο θαη θύθιν εξγαζηώλ 1,8 δηο €.

632
GfM-Trend Möbeleinkaufsverbund GmbH
http://www.gfm-trend.de/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Topline Wohnkollektion, Apero, Casa Mobile,
Casa Küchen, La Natura, Dreamart, Wohnart, A la Carte , Living
Suisse, Aktiv Gruppe, Peperoni Homestore
Ο όκηινο GfM έρεη πεξηζζόηεξα από 700 θαηαζηήκαηα επίπισλ
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ζηε Γεξκαλία, Απζηξία, Διβεηία, ινβελία, Ηηαιία, Βέιγην.

2.021
MHK Group AG
http://www.mhk.de/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Elementa, Xeno, Designo Küchen, altano
Küchen,
MZE Möbel Zentral Einkauf
http://www.mze.de/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Sternküchen

563

Pro Öko
Οηθνινγηθά θαηαζηήκαηα επίπισλ
http://www.pro-oeko.de/
Ηδησηηθή εηηθέηα: Öko Control

50

Regent Möbel Grosseinkauf GmbH & Co. KG

172

K3 Möbeleinkauf und Marketing GmbH
http://www.k3-moebel.de/

28

www.livingo.de www.moebel-sensation.de
www.schlafzimmertraum.de www.kleiderschrank.de
www.weserlandmoebel.de www.einfach-einrichten.de
www.moebelkarton.com www.stilbetten.de
www.moebelpoint.de www.borono.de
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iii)

υνεταιριςμοί επίπλων κουζίνασ

Έλαο αθόκα ηύπνο ζπλεηαηξηζκνύ είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί επίπισλ θνπδίλαο νη νπνίνη
εμεηδηθεύνληαη ζηα έπηπια θνπδίλαο. εκεηώλεηαη όηη ηα έπηπια θνπδίλαο κπνξεί λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα αληηθείκελα εκπνξίαο θαη ησλ παξαπάλσ ζπλεηαηξηζκώλ.
πλεηαηξηζκνί επίπισλ θνπδίλαο είλαη νη: Küchen Partner AG, Κüchen Marketing
Gesellschaft, KüchenTreff Einkauf & Marketing.

www.kuechenpartner.ag
www.kmg-zumbrock.de

www.kuechentreff.de

πεγή: Möbelmarkt 2015

Παξαηίζεηαη θαησηέξσ πίλαθαο πνπ αθνξά 10 κεγαιύηεξνπο ζπλεηαηξηζκνύο επίπισλ θνπδίλαο
κε βάζε πσιήζεηο ζε δηο € θαη ξπζκό αλάπηπμεο. Όπσο θαίλεηαη ν Begros δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε
κε 5,5 δηο € θαη ξπζκό αλάπηπμεο +5,8%.

Πεγή: Möbelmarkt 2012

Παξαηίζεηαη θαησηέξσ Πίλαθαο πνπ αθνξά 10 κεγαιύηεξνπο ζπλεηαηξηζκνύο επίπισλ θνπδίλαο
κε βάζε αξηζκό θαηαζηεκάησλ θαη ξπζκό αλάπηπμεο, κε ηελ Garant λα έρεη εγεηηθή ζέζε.

Πεγή: Möbelmarkt 2012
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Καησηέξσ Πίλαθαο αθνξά 5 κεγαιύηεξνπο ζπλεηαηξηζκνύο επίπισλ θνπδίλαο κε βάζε κέζν
αξηζκό πσιήζεσλ θαη ξπζκό αύμεζεο, ε Begros έρεη πάιη εγεηηθή ζέζε, αθνινπζνπκέλε από
ηελ Atlas θαη ηελ Union.

Πεγή: Möbelmarkt 2012

Ζπιπλα κουζίνας
Ζ Γεξκαληθή βηνκεραλία επίπισλ θνπδίλαο είλαη εγέηεο ζηηο εμαγσγέο κε δηεζλή θήκε
θαη εηαηξείεο όπσο ε Allmilmö, Bauformat, Hacker KÜCHEN, Leicht, Nobilia, Schüller,
SieMatic, Warendorfer θαη Zeyko, νη νπνίεο δελ πξνβαίλνπλ κόλν ζε πσιήζεηο ζπιινγώλ
θνπδίλαο ζηελ εγρώξηα αγνξά αιιά θαη ζε όιν ηνλ θόζκν. ηε Γεξκαλία, ε θνπδίλα έρεη γίλεη ην
λνύκεξν 1 «status symbol» (πεγή: Siemens Trendreport "Future Living" 2013), θαη θαίλεηαη όηη ε
ζεκαζία ηνπο απμάλεηαη ζε πνιιέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, θαζώο νη θνπδίλεο "Made in
Germany" ζπλδένληαη κε ηελ πςειή πνηόηεηα θαη ην ειθπζηηθό-κνληέξλν ζρέδην. ηε Γεξκαλία,
ε ηνπνζέηεζε κηαο θαιήο πνηόηεηαο θνπδίλαο ζεσξείηαη όηη βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ αμία ηνπ
αθηλήηνπ.
Οη ζεκαληηθόηεξεο εμαγσγηθέο αγνξέο είλαη γείηνλεο ηεο ΔΔ, όπσο ε Γαιιία, νη Κάησ
Υώξεο, ην Βέιγην, Διβεηία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Αιιά νη γεξκαληθέο εληνηρηζκέλεο θνπδίλεο
είλαη έλα success story κε εμαγσγή ζε ππεξπόληηεο ρώξεο. Σν 2013, γηα παξάδεηγκα, απεζηάιεζαλ
κόλν ζηελ Κίλα έπηπια θνπδίλαο αμίαο € 63.300.000, ελώ κε πσιήζεηο ύςνπο € 28.700.000, ε
Ρσζία θαηέρεη πςειή ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ. Σν 2013 απνδείρζεθε κία
πνιύ θαιή ρξνληά κε εμαγσγέο ζε ρώξεο όπσο ε νπεδία (+64,5%), ε Γαλία (+24,7%), ΖΠΑ
(+22,2%) θαη Σατβάλ (+27,7%).
Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ηελ επηηπρία ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο επίπισλ θνπδίλαο
ζην εμσηεξηθό θαη κεηαμύ απηώλ δηαθξίλνπκε ηελ πςειή πνηόηεηα ησλ επίπισλ θνπδίλαο, ηηο
ππεξζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ησλ θνξπθαίσλ θαηαζθεπαζηώλ θνπδίλαο, ελώ νη
θνπδίλεο θαηαζθεπάδνληαη από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά θαη κε ηε βνήζεηα ελόο ππθλνύ δηθηύνπ
πξνκεζεπηώλ, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία premium πξντόλησλ "Made in Germany".
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Σν πξώην εμάκελν ηνπ 2015, ε γεξκαληθή βηνκεραλία επίπισλ θνπδίλαο αύμεζε ηηο
εμαγσγέο ηεο θαηά 9,92%, ελώ νη εγρώξηεο πσιήζεηο απμήζεθαλ θαηά 2,03%, ζύκθσλα κε
έθζεζε ηεο Έλσζεο εμνπιηζκνύ Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Δπίπισλ Κνπδίλαο (VdDK).
Οη γεξκαληθέο εμαγσγέο επίπισλ θνπδίλαο έθηαζαλ ηα 836,4εθ € θαηά ην πξώην εμάκελν
ηνπ 2015 θαη αληηπξνζώπεπαλ ην 37% ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Όπσο ππνγξακκίδεη ε VdDK,
ν ιόγνο γηα ηε ζεηηθή απηή εμέιημε είλαη όηη ζρεδόλ όιεο νη κεγάιεο εμαγσγηθέο αγνξέο έρνπλ
παξνπζηάζεη ζεηηθή δπλακηθή.
Από ηηο ζεκαληηθόηεξεο αγνξέο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο επίπισλ θνπδίλαο, ηξεηο
παξνπζίαζαλ δηςήθην ξπζκό αλάπηπμεο: Γαιιία + 10,0%, Οιιαλδία + 17,4% θαη Διβεηία +
14,7%. εκαληηθή αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ γεξκαληθώλ επίπισλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη εθηόο
ηεο δώλεο ηνπ επξώ, έηζη, νη εμαγσγέο πξνο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απμήζεθαλ θαηά 14,7% θαη
ζηελ Κίλα θαηά 24,9%.
Δλώ νη γεξκαληθέο εμαγσγέο βξίζθνληαη ζε άλνδν, ην κεξίδην ησλ εηζαγσγώλ γηα ηα
έπηπια θνπδίλαο είλαη θάησ από ην 3%, δειαδή ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015, ε γεξκαληθή βηνκεραλία
επίπισλ θνπδίλαο είρε εκπνξηθό πιεόλαζκα πεξίπνπ 800 εθ € θαη αλακέλεηαη λα πεξάζεη ην € 1.5
δηο € ζην ηέινο ηνπ ρξόλνπ.

iv)

υνεταιριςμοί εμπορίασ ςτρωμάτων :
Έλαο αθόκα ηύπνο ζπλεηαηξηζκνύ είλαη νη ζπλεηαηξηζκνί εκπνξίαο ζηξσκάησλ/θξεβαηηώλ.



Einkaufsverband Bettenring http://www.bettenring.de/
Πξντόληα ηεο νπνίαο είλαη: dorma bell, Schlummermarkt, Sympathica



ABK, der Einkaufsverband für Betten und Matratzen http://www.abk-verband.de/
Πξντόληα ηεο νπνίαο είλαη: Aventura, Royal Dream

εκεηώλεηαη όηη ηα πεξηζζόηεξα εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα θξεβαηηώλ/ζηξσκάησλ
αλήθνπλ
ζηνλ
θιαδηθό
ζύλδεζκν
Verband
der
Bettenfachgeschäfte
e.V.
http://www.bettinfo.de/index.php κε έδξα ηελ Κνισλία θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο είλαη
δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα http://www.bettinfo.de/fachgeschaefte/index.php .
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Σέινο, σο «ζπλεηαηξηζκόο» κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη ε νκάδα εηαηξεηώλ Creative Inneneinrichter
e.V. http://www.creative-inneneinrichter.de/ . Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ απηνύ είλαη όηη
ηα κέιε ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ζπλεηαηξηζκνύο, δελ πξαγκαηνπνηνύλ από θνηλνύ ηηο
αγνξέο ηνπο. ηόρνο ηεο νκάδαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ marketing, όπσο ε έθδνζε ηνπ
πεξηνδηθνύ Creative Inneneinrichter θαη ε πώιεζε κέζσ θαηαιόγσλ. Σν αληηθείκελν ησλ 40
εηαηξεηώλ – κειώλ ηεο νκάδαο εζηηάδεηαη ζε έπηπια γηα ην ζπίηη θαη ην γξαθείν κε έκθαζε ζην
ζύγρξνλν design.

Σ. Βιομηχανία επίπλου ςτο κρατίδιο τησ Βόρειασ Ρηνανίασ Βεςτφαλίασ

i) ύνδεςμοι καταςκευαςτών επίπλου
Ζ θαξδία ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο επίπινπ βξίζθεηαη ζηελ πεπιοσή ηηρ Βεζηθαλίαρ,
δειαδή πεξίπνπ 150 ρικ βνξεηναλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ Νηύζζειληνξθ.
ηελ πεξηνρή απηή έρεη ζπγθεληξσζεί κεγάινο αξηζκόο θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ ζηνλ
ηνκέα επίπινπ θαη σο εθ ηνύηνπ αξθεηνί θιαδηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί ζύλδεζκνη θαηαζθεπαζηώλ
επίπισλ (επίπισλ θνπδίλαο, ζαινληνύ, θαη ηαπεηζαξίαο επίπινπ (upholstery) έρνπλ ηελ έδξα ηνπο
ζηελ πόιε Herford,πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο Αλαηνιηθήο Βεζηθαιίαο-Lippe. To Herford,
είλαη ην θέληξν ελόο από ηα κεγαιύηεξα ζπκπιέγκαηα επίπισλ ζηνλ θόζκν θαη εθεί βξίζθεηαη
όπσο πξναλαθέξζεθε ε θαξδία ηεο βηνκεραλίαο μύινπ θαη επίπινπ ηεο Γεξκαλίαο
http://www.vhk-herford.de/de/verbaende/. Αθνινπζεί θαησηέξσ ζύλνιν θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ
ζην ρώξν ηνπ επίπινπ πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην Herford

Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen e.V.
Goebenstr. 4-10
32052 Herford
Germany
Tel. +49 (0)5221 12650
Fax. +49 (0)5221 126565
E-Mail: info(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de
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Verband der Holzindustrie und Kunststoffverarbeitung Westfalen-Lippe e. V.
Goebenstr. 4-10
32052 Herford
Germany
Tel. +49 (0)5221 12650
Fax. +49 (0)5221 126565
E-Mail:info(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de

Fachverband Serienmöbelbetriebe des Handwerks
E-Mail: info(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de
Goebenstr. 4-10
32052 Herford
Germany
Tel. +49 (0)5221 12650
Fax. +49 (0)5221 126565
Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie e.V.

Goebenstr. 4-10
32052 Herford
Germany
Tel.+49(0)522112650
Fax. +49 (0)5221 126565
E-Mail:info(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de

Verband der Deutschen Wohnmöbelindustrie e. V.

Verband der Deutschen Wohnmöbelindustrie e. V.
Goebenstr. 4-10
32052 Herford
Germany
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E-Mail:info(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de
Tel.+49(0)522112650
Fax. +49 (0)5221 126565

DCC - Daten Competence Center e.V.

Goebenstraße 4-10
32052 Herford
E-Mail:pluemer(at)vhk-herford.de
WWW: www.vhk-herford.de
Tel.+4952211265-37
Fax. +49 5221 1265-65
Interessengemeinschaft Leichtbau e.V. (igeL)

Geobenstraße 4-10
32052 Herford
E-Mail:pluemer(at)vhk-herford.de
WWW: www.igel-ev.net

Tel. +49 (0) 5221 126537
Fax. +49 (0) 5221 1265537
 Βόννη
O ύλδεζκνο ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο επίπισλ - VDM – Verband der deutschen
Möbelindustrie – έρεη έδξα ην Bad Honnef, θνληά ζηε Βόλλε, http://www.hdh-ev.de/german/

θαη http://www.wohninformation.de/german/ (όπνπ ππάξρεη θαη πιήξεο θαηάινγνο ησλ
γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ θαηαζθεπήο επίπισλ
http://www.wohninformation.de/hersteller/german/index.html ).
 Bad Salzuflen
ην εθζεζηαθό θέληξν ζηελ πόιε Bad Salzuflen δηνξγαλώλεηαη ε έθζεζε ZOW, πνπ αθνξά
θπξίσο ηηο πξνκήζεηεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ επίπισλ γηα ηελ βηνκεραλία επίπισλ.
http://www.zow.de/en/. Ζ ελ ιόγσ έθζεζε γίλεηαη θάζε ρξόλν θαη πξνζειθύεη πεξίπνπ 15.000
επηζθέπηεο. Ζ επόκελε αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 16-19.2.2016.

______________________________________________________________________________________________
20
ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
Willi Becker Allee 11, 40227 Düsseldorf
Tει. 0049-211-68785015-16 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ηελ πεξηνρή όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε έθζεζε επίπισλ πνπ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο
θαηαζθεπαζηώλ επίπινπ ZOW είρε δνζεί βξαβείν από ην Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη
Παηδείαο σο εγέηε- cluster ζηνλ ηνκέα επθπώλ ηερληθώλ ζπζηεκάησλ. πγθεθξηκέλα ην 70% ησλ
επίπισλ θνπδίλαο, ην 30% ησλ πσιήζεσλ επίπινπ θαη ην 40% ησλ εμαξηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε βηνκεραλία επίπινπ ζηε Γεξκαλία παξάγνληαη εδώ.

Πηγή: www.zow.de
Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Αλαηνιηθήο Βεζηθαιίαο –Lippe θαη απνηειεί
κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζηνλ θόζκν πεξηνρέο παξαγσγήο επίπινπ. ηηο αξρέο θάζε ρξόλνπ
ιακβάλεη ρώξα ε ελ ιόγσ έθζεζε, κε δπλακηθή ζπκκεηνρή πνιπάξηζκσλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ
ζηνλ ρώξν ηνπ επίπινπ.
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ii)

Ειςαγωγέσ-Εξαγωγέσ Επίπλου Βόρειασ Ρηνανίασ Βεςτφαλίασ

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ παξαθάησ Πίλαθα, ην 2014 απμήζεθαλ ζην θξαηίδην ηεο ΒΡΒ, ηόζν νη
εμαγσγέο θαηά 3% (3,4 δηο€), όζν θαη νη εηζαγσγέο επίπινπ (8,3%) θαη αλήιζαλ ζε πεξίπνπ 4,5
δηο €.

Ζπιπλο Δασμολογικθ κλάση 94

Εξαγωγές
Ποσότητα

Εξαγωγές
Αξία

Εισαγωγές Εισαγωγές
Ποσότητα
Αξία

t

1000 €

t

1000€

642.066

3.422.089

1.436.762

4.492.034

617936

3.319.452

1.377.085

4.149.548

640419

3.448.761

1.351.568

4.086.578

2014
2013
2012
Πεγή: https://www.landesdatenbank.nrw.de

Διζαγωγέρ-Δξαγωγέρ Δπίπλος Βόπειαρ Ρηνανίαρ Βεζηθαλίαρ
ε αμία €

Πεγή: https://www.landesdatenbank.nrw.de

iii)

Ειςαγωγέσ-Εξαγωγέσ επίπλου Ελλάδοσ-ΒΡΒ

ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο αξκόδηαο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ηεο ΒΡΒ, νη εμαγσγέο καο επίπινπ ζην
θξαηίδην ηεο ΒΡΒ παξνπζίαζαλ αμηόινγε αύμεζε +50% θαη αλήιζαλ ζε 2,27 εθ €, ελώ νη
εηζαγσγέο καο ζεκείσζαλ ειαθξά θάκςε -9,4% θαη πεξηνξίζηεθαλ ζε 2,25 εθ€.
Έπιπλο 2014
WA 875

ΒΡΒ
Ποσοστό
%

Μεταβολή
%

2 279

0,7

+50,0

31,1

2 251

0,3

–9,4

10,5

1000
EUR
Ελληνικές
Εξαγωγές
Ελληνικές
Εισαγωγές

Ποσοστό ΒΡΒ επί
συνόλου ΟΔΓ(%)

Πεγή: IT NRW
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εκεηώλεηαη όηη ζην Νηύζζειληνξθ έρεη αλνίμεη θαηάζηεκα ε Cocomat, ειιεληθή εηαηξεία
πνηνηηθώλ ζηξσκάησλ θαη επίπισλ, ε νπνία δηαηεξεί άιια 4 θαηαζηήκαηα (Βεξνιίλν,
Φξαλθθνύξηε, Ακβνύξγν θαη Αλλόβεξν) ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΟΓΓ. Σέινο, ε ειιεληθή εηαηξεία
επίζεο πνηνηηθώλ ζηξσκάησλ Candia Strom έρεη παξνπζία ζην Βεξνιίλν.

Ζ. Άλλα κανάλια διανομήσ
 Ανεξάπηηηα καηαζηήμαηα – Franchising – Δμποπικοί Ανηιππόζωποι / Agenturen –
Stilwerk - Concept Stores )
Ζ εηαηξεία Ζöffner (Krieger Gruppe) είλαη κία από ηηο ιίγεο γεξκαληθέο εηαηξείεο εκπνξίαο
επίπισλ πνπ δελ αλήθεη ζε θαλέλα ζπλεηαηξηζκό. Ζ Ζöffner είλαη ην λνύκεξν 3 ζηελ θαηάηαμε
ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εηαηξεηώλ εκπνξίαο επίπισλ ζηε Γεξκαλία, κε 19 ζεκεία πώιεζεο. Ζ
Höffner εκπνξεύεηαη έπηπια γηα ην ζπίηη, ην γξαθείν, θνπδίλαο, θήπνπ θαη άιια είδε νηθηαθνύ
εμνπιηζκνύ - ηόζν κε ηε δηθή ηεο επσλπκία (ηδησηηθή εηηθέηα), όζν θαη γλσζηέο κάξθεο βι.
θαησηέξσ: http://www.hoeffner.de/hoeffner/produkte/marken.html ).

Πεγή: http://www.hoeffner.de/

Πεγή: http://www.hoeffner.de/

Ζ discount αιπζίδα ηνπ νκίινπ νλνκάδεηαη Sconto http://www.sconto.de/.
ηε γεξκαληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνύληαη επίζεο πνιιέο εηαηξείεο κε δηθό ηνπο δίθηπν
θαηαζηεκάησλ, όπσο νη Habitat http://www.habitat.de/, Bo Concept http://www.boconcept.de/,
Domicil (franchising) http://www.domicil.de/.
Δδώ θαη κηα δεθαεηία κέξνο ησλ θαηαζηεκάησλ πώιεζεο επίπισλ κε έκθαζε ζην design
έρεη ζπγθεληξσζεί ζηα θαηαζηήκαηα Stilwerk. Σα Stilwerk http://www.stilwerk.de είλαη έλα είδνο
εκπνξηθνύ θέληξνπ αθηεξσκέλνπ απνθιεηζηηθά ζην έπηπιν θαη ζην design. ην Νηύζζειληνξθ,
ην Stilwerk είλαη έλα πνιπώξνθν θηίξην, όπνπ ζηεγάδνληαη επηκέξνπο θαηαζηήκαηα επίπισλ θαη
νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ. Μέρξη ζηηγκήο ππάξρνπλ πέληε Stilwerk, ζην Βεξνιίλν, ζην Ακβνύξγν,
ζην Νηύζζειληνξθ, Νηόξηκνπλη θαη ζηε Βηέλλε.
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 Δμποπικοί ανηιππόζωποι
Πνιινί εκπνξηθνί αληηπξόζσπνη / Agenturen κε έκθαζε ζην design αλήθνπλ ζηνλ θιαδηθό
ζύλδεζκν
ADM
Arbeitsgemeinschaft
Designverbundener
Möbelagenutern
http://www.admagenturen.de/ . Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλδέζκνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ησλ
κειώλ ηνπ ζην link http://www.admagenturen.de/index.php?l=6 , όπσο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα
αλαδήηεζεο κε θξηηήξην ηελ κάξθα πνπ θάζε εηαηξεία αληηπξνζσπεύεη, βι.
http://www.admagenturen.de/index.php?l=4 .
 Concept stores
Tα ηειεπηαία ρξόληα άλζεζε γλσξίδνπλ ηα ιεγόκελα concept stores, ηα νπνία κεηαμύ άιισλ
θαηαλαισηηθώλ εηδώλ (δηαθόζκεζε, ιεπθά είδε), ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο εκπνξεύνληαη θαη
έπηπια. ηα concept stores θαηαηάζζνληαη αιπζίδεο όπσο νη Butlers http://www.butlers.de, Depot
http://www.depot-online.com/ , Strauss Innovation http://www.strauss-innovation.de θαη Zara
Home, αιιά θαη αλεμάξηεηα θαηαζηήκαηα όπσο ηα:
 Simon und Renoldi ζηε Κνισλία http://www.simonundrenoldi.com/departments/furniture/
 Feldcamp Living & More ζην Bochum http://www.livingetmore.de/
 Ludwig3 ζην Regensburg http://www.ludwig3.de/
 Quartier 206, Berlin http://www.departmentstore-quartier206.com/
 The Corner Shop ζην Βεξνιίλν http://thecornerberlin.de/

Η. Πηγέσ πληροφόρηςησ: Κλαδικά μέςα ενημέρωςησ – Κλαδικοί
ύνδεςμοι - Διεθνείσ κλαδικέσ εκθέςεισ ςτον τομέα επίπλου ςτη
Γερμανία

i) Κλαδικά μέςα ενημέρωςησ






Möbelkultur http://www.moebelkultur.de/
Möbelmarkt http://www.moebelmarkt.de/
SN Fachpresse http://www.snfachpresse.de/fachzeitschriften.php?v=snverlag&l=de
Haustex (θξεβάηηα, ζηξώκαηα, θιηλνζθεπάζκαηα θά.)
http://www.snfachpresse.de/objekt.php?objektnr=5&v=snverlag&l=de
Heimtex (ιεπθά είδε, ραιηά θά)
http://www.snfachpresse.de/objekt.php?objektnr=1&v=snverlag&l=de
Raumausstattung http://www.raumausstattung.de/
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ii) Κλαδικοί ύνδεςμοι













ύλδεζκνο ηεο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο επίπινπ - Verband der Deutschen Möbelindustrie
http://www.moebelindustrie.de/
http://www.interiordesign-germany.com/
ύλδεζκνο Βηνκεραλίαο Δπίπινπ ΒΡΒ
http://www.vhk-herford.de/verbaende/kuechenmoebel-vddk/
ύλδεζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ επίπισλ θαη επίπισλ θνπδίλαο - Bundesverband des Deutschen
Möbel-, Küchen und Einrichtungsfachhandels http://www.bwb-online.de/bvdm/index.html
ύλδεζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ πώιεζεο θξεβαηηώλ/ζηξσκάησλ - Verband der
Bettenfachgeschäfte http://www.bettinfo.de
ύλδεζκνο ησλ εκπνξηθώλ αληηπξνζώπσλ CDH http://www.handelsvertreter.de/.
Έλσζε εκπνξηθώλ αληηπξνζώπσλ επίπισλ design ADM Arbeitsgemeinschaft
Designverbundener Möbelagenutern http://www.admagenturen.de/
Καηάινγνο κειώλ ζην http://www.admagenturen.de/index.php?l=6
ύλδεζκνο ησλ θαηαζηεκάησλ Do It Yourself - Ordentliche Mitglieder im Bundesverband
Deutscher Heimwerker-, Bau- und Gartenfachmärkte e.V. http://www.heimwerkerverband.de
Καηάινγνο κειώλ ζην:
http://www.heimwerkerverband.de/german/mitglied/handel/adressen.html
ύλδεζκνο ησλ πλεηαηξηζκώλ αγνξώλ ηεο Γεξκαλίαο – ZGV Der Mittelstandsverbund
http://www.mittelstandsverbund.de/
http://www.wohninformation.de/german/
http://www.formguide.de/
ύλδεζκνο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζηξσκάησλ - Fachverband der Matratzen Industrie
http://www.matratzenverband.de/

iii) Διεθνείσ κλαδικέσ εκθέςεισ ςτον τομέα επίπλου ςτη Γερμανία


εκαληηθόηεξε δηεζλήο έθζεζε επίπισλ ζηε Γεξκαλία είλαη ε ΗΜΜ πνπ γίλεηαη ζηελ
Κνισλία, θάζε ρξόλν ηνλ Ηαλνπάξην. Σν 2016 ε έθζεζε ζα γίλεη κεηαμύ 18.1-24.1.2016.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δύλαηαη λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο έθζεζεο
http://www.imm-cologne.com/



Έθζεζε πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ηα έπηπια γξαθείνπ είλαη ε Orgatec,
http://www.orgatec.de/. Ζ επόκελε ζα πξαγκαηνπνηεζεί 25-29.10.2016 ζηελ Κνισλία
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ην εθζεζηαθό θέληξν ζηελ πόιε Bad Salzuflen δηνξγαλώλεηαη ε έθζεζε ZOW, πνπ
αθνξά θπξίσο ηηο πξνκήζεηεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ επίπισλ γηα ηελ βηνκεραλία επίπισλ.
http://www.zow.de/en/. Ζ ελ ιόγσ έθζεζε γίλεηαη θάζε ρξόλν θαη πξνζειθύεη πεξίπνπ
15.000 επηζθέπηεο. Ζ επόκελε αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 16-19.2.2016.



εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε δηεζλήο έθζεζε πνπ αθνξά ηε βηνκεραλία επίπισλ θαη
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε δύν έηε ζηελ Κνισλία Interzum www.interzum.de . Ζ επόκελε
αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 16-19.5.2017. Σν 2015 ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ αλήιζε ζε
1,561 από 57 ρώξεο θαη ησλ επηζθεπηώλ ζε 57.500 από 143 ρώξεο αλαδεηθλύνληαο ησλ
δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο.

ηνλ θαησηέξσ ζύλδεζκν δύλαηαη λα αλαδεηεζνύλ όιεο νη δηεζλείο εθζέζεηο ζηνλ ηνκέα
επίπινπ ζε όινλ ηνλ θόζκν:
http://www.moebelmarkt.de/termine/messetermine.html
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