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Απολογισμός διεθνούς έκθεσης βρεφικού και παιδικού εξοπλισμού Kind + Jugend
(Κολωνία, 19-22 Σεπτεμβρίου 2013)

Πραγματοποιήθηκε από 19 έως 22 Σεπτεμβρίου 2013 στην Κολωνία η Διεθνής Έκθεση Kind
+Jugend, την οποία επισκεφθήκαμε.
Η Kind +Jugend πραγματοποιείται από το 1960 κάθε χρόνο στην Κολωνία και αφορά προϊόντα
βρεφικού και παιδικού εξοπλισμού, όπως έπιπλα για το παιδικό δωμάτιο, καρότσια, καθίσματα
ασφαλείας για το αυτοκίνητο, λευκά είδη, ρουχισμό για τη μητέρα και το παιδί, καθώς και
παιχνίδια.
Φέτος τον Ιούλιο ήταν η πρώτη φορά που η έκθεση της Κολωνίας προχώρησε στη διοργάνωση
ξεχωριστής έκθεσης για την παιδική μόδα, με τον τίτλο Children’s Fashion Cologne. Παρά το
γεγονός αυτό, ο αριθμός των εκθετών της Kind +Jugend το Σεπτέμβριο ήταν φέτος υψηλότερος
από ποτέ, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους 1.000. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκθετών
ανήλθε σε 1.014, έναντι 937 πέρυσι και 815 το 2010. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθετών (περίπου
80%) προήλθε από το εξωτερικό, όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος (70%) των περίπου
20.000 επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας το διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης.
Στην φετινή Kind +Jugend συμμετείχαν για πρώτη φορά έξι ελληνικές εταιρείες:
1. Azzaro Paris Vamvax S.A. http://www.vamvax.gr/ - λευκά είδη
2. Casababy http://www.casababy.gr/ - παιδικά και βρεφικά έπιπλα
3. Kavita Ltd http://www.gialamas.gr/ - διακόσμηση παιδικού δωματίου
4. HPA BEBE S.A. www.irabebe.gr - παιδικά και βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη
5. Casatex Laura Ashley baby collection http://www.casatex.gr/ - παιδικά και βρεφικά έπιπλα,
λευκά είδη
6. Kyriakos Limneos S.A. http://limneos.eu/ - παιδικά και βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη
Μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν γνωστές εταιρείες, όπως οι Chicco –Artsana S.p.A.,
Sigikid, Selecta Spielzeug AG, HABA και NUK. Σημειώνεται ακόμα ότι πολλές χώρες
συμμετείχαν στην έκθεση με συλλογικά περίπτερα, όπως για παράδειγμα η Βρετανία, ΗΠΑ, Κίνα,
Ταϊβάν, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Είκοσι νέες καινοτόμες γερμανικές επιχειρήσεις
συμμετείχαν στο συλλογικό περίπτερο, με το σήμα Innovation Made in Germany.
Η επόμενη Kind +Jugend http://www.kindundjugend.de θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία στις
11-14 Σεπτεμβρίου 2014, ενώ η επόμενη Children’s Fashion Cologne http://www.cfc-cologne.de/
στις 30 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2014.
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