ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ

Σο κπαηίδιο ηηρ Βόπειαρ Ρηνανίαρ Βεζηθαλίαρ ωρ σώπορ εκθέζεων 2015
Α. Γενικά
Ο θιάδνο ησλ εθζέζεσλ ζηε Γεξκαλία ζεκείσζε αλνδηθή ηάζε ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014.
ύκθσλα κε ππνινγηζκνύο ηεο Τπεξεζίαο γηα ηηο Δθζέζεηο (AUMA) ζηε ρώξα, δηνξγαλώζεθαλ
164 δηεζλείο εθζέζεηο , νη νπνίεο πξνζέιθπζαλ 172.000 εθζέηεο, δει. 1,5% πεξηζζόηεξν από ην
2014. Kαηά κέζν όξν νη μέλνη εθζέηεο ζεκείσζαλ αύμεζε 4%. Οη ελνηθηαζζείζεο επηθάλεηεο ην 2015
ήζαλ θαηά 1,55% κεγαιύηεξεο από εθείλεο ην 2014 θζάλνληαο 6,3 εθ. η.κ.
Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ήηαλ 2% κεγαιύηεξνο από εθείλνλ ηνπ 2014, παξά ηηο πνιιέο
απεξγίεο ζηνλ ζπγθνηλσληαθό ηνκέα. πλνιηθά ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 9,8 εθ.
Πξνθαλώο νη θαιέο πξννπηηθέο ηεο Οηθνλνκίαο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθζέζεσλ δειέαζαλ
ην θνηλό λα επηζθεθζεί ηηο θιαδηθέο εθζέζεηο.
Σν 2016 αλακέλεη ν AUMA ζηηο 185 πξνγξακκαηηζζείζεο εθζέζεηο αλάινγε αύμεζε ησλ
κεγεζώλ. Απηή ε πξόβιεςε γηα ηελ εμέιημε ησλ επί κέξνπο εθζέζεσλ επηβεβαηώλεηαη από κηα
ζρεηηθή έξεπλα ζην ρώξν, ε νπνία δεκηνπξγεί ειπίδεο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ην
2015.
Οη επελδύζεηο ησλ δηνξγαλσηώλ εθζέζεσλ, όπσο θαη ν αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ,
πξόθεηηαη εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο λα απμεζνύλ, ελώ ζύκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ εθζεηώλ
επηθξαηεί πλεύκα αηζηνδνμίαο ζε όηη αθνξά ζηηο επηδόζεηο ηνπ θιάδνπ ζε ζρέζε κε ην 2014/15.

Πεγή : AUMA
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Β. Messe Düsseldorf GmbH
i) Νηύζζελνηοπθ-εκθεζιακόρ σώπορ από ηο 1811
Ζ παξάδνζε ηνπ Νηύζζειληνξθ σο εθζεζηαθνύ θέληξνπ αλάγεηαη ζην 1811. Ζ πόιε θαη ην
κεγάιν δνπθάην Μπεξγθ ηεινύζαλ από ην 1806 ππό γαιιηθή θαηνρή θαη δηνηθνύλην από ην Παξίζη.
Ζ νξηζηηθή όκσο πξνζάξηεζε ζηελ Γαιιία απέηπρε, ελώ παξάιιεια ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ρεηξνηέξεπε. Καηά ηελ επίζθεςε ηνπ Ναπνιένληνο ζην Νηύζζειληνξθ δηνξγαλώζεθε κηα έθζεζε
πξντόλησλ, ε νπνία έιαβε ρώξα ζηελ αίζνπζα ηεο Καγγειαξίαο ηνπ Γεκαξρείνπ όπνπ 14 εηαηξείεο
από ηελ ελδνρώξα ζεκείσζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαο κέηαιια θαη πξντόληα
ράιπβνο θαζώο θαη είδε δηαηξνθήο. Ο Ναπνιέσλ έδεημε ηθαλνπνίεζε ιόγσ ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο
θαιήο παξνπζίαζεο ησλ πξντόλησλ, ρσξίο όκσο λα δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηνπ κεγάινπ δνπθάηνπ. Μόλν κεηά από 70 ρξόληα, έιαβε ρώξα ε επόκελε κεγάιε έθζεζε ζην
Νηύζζειληνξθ. Από ηηο αξρέο Μαΐνπ κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1880 έιαβε ρώξα ε έθζεζε
εκπνξεπκάησλ θαη ηέρλεο ζηα εδάθε ηνπ κεηέπεηηα Εσνινγηθνύ θήπνπ. Ζ έθζεζε „Rheinischwestfälische Kunst- und Gewerbeausstellung“πξνζέιθπζε 1 εθ. επηζθέπηεο θαη απνηέιεζε κεγάιε
εκπνξηθή επηηπρία.
ii) Δκθέζειρ μέσπι ηο 1945
Μεηά από ηελ επηηπρία απηή, άξρηζαλ από ην 1898 λα πξνεηνηκάδνπλ νη αληηπξόζσπνη ηεο
βηνκεραλίαο ράιπβνο θαη ζηδήξνπ ηεο Ρελαλίαο - Βεζηθαιίαο θαζώο θαη άιισλ θιάδσλ ηεο
βηνκεραλίαο κηα δηεζλή έθζεζε γηα ηε βηνκεραλία, ηα πξντόληα θαη ηελ ηέρλε γηα ην έηνο 1902. Οη
ρώξνη ηεο εθζέζεσο θαηειάκβαλαλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο πόιεο. Άλσ ησλ 2500 εθζεηώλ
παξνπζίαζαλ ηα πξντόληα ηνπο θαη παγίσζαλ έηζη ηελ θήκε ηνπ Νηύζζειληνξθ σο πόιεο ηεο
βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Δηδηθά νη ραιπβνπξγίεο ηεο θνληηλήο πεξηνρήο ηνπ Ρνύξ κε ηηο
επηρεηξήζεηο Krupp Hörder Bergwerks- und Hütten-Verein θαη Bochumer Verein απνθάζηζαλ ηελ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθζεζε θαη πξνο ηνύην έρηηζαλ λέεο κεγάιεο αίζνπζεο.
Σν έηνο 1915 ζρεδίαζε ε πόιε κηα λέα κεγάιε έθζεζε, ηεο νπνίαο όκσο νη εηνηκαζίεο
αλεζηάιεζαλ από ηνλ Α΄ Παγθόζκην Πόιεκν. Καηά ηελ Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο έιαβε ρώξα εθ
λένπ ε έθζεζε ζην Νηύζζειληνξθ. Ζ GeSoLei 1926 πξνζέιθπζε. 7,5 εθ. επηζθέπηεο.
ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο κεγάιεο έθζεζεο γηα ηαηξηθό πιηθό, ππήξραλ εθζέκαηα
ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο πνιενδνκίαο. Ο εθζεζηαθόο ρώξνο έθηαζεο 400.000 m² ήηαλ ζε θεληξηθέο
ζπλνηθίεο ηεο πόιεο όπνπ ήδε ην 1902 είρε ιάβεη ρώξα ε έθζεζε γηα ηελ βηνκεραλία θαη ηέρλε.
Πνιιά θηήξηα ηεο έθζεζεο όπσο ε αίζνπζα κνπζηθήο θνζκνύλ αθόκε θαη ζήκεξα ηελ πόιε. Καηά
ηελ δηάξθεηα ηνπ Γ΄ Ράηρ έιαβαλ ρώξα λέεο εθζέζεηο όπσο ε Reichsausstellung Schaffendes Volkes
ηνπ 1937. Ζ έθζεζε είρε πξνπαγαλδηζηηθό ραξαθηήξα ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ NSDAP θαη
θαηεδείθλπε ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ
γεξκαληθνύ ιανύ θαζώο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ
εζληθνζνζηαιηζηώλ. Παξνπζηάζηεθαλ εθζέκαηα από 4 ηνκείο: έθζεζε πιηθώλ, έθζεζε επηηεπγκάησλ
ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, επηηεύγκαηα ηεο πνιενδνκίαο, θαηνηθηώλ θαη ζηαδίσλ θαζώο
θαη θεπεπηηθή θαη ηέρλε. Πνιιά θηήξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαη αγάικαηα ηεο επνρήο θνζκνύλ
αθόκε θαη ζήκεξα ηα πάξθα ηεο πόιεο.

iii) Δκθέζειρ μεηά ηον πόλεμο
α)Δξέλιξη ηηρ έκθεζηρ μέσπι ηο 1971
Με ην πέξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ άιιαμε ξηδηθά ην εθζεζηαθό ηνπίν ηεο Γεξκαλίαο.
Λόγσ ηεο δηρνηόκεζεο ηεο ρώξαο, ε κέρξη ηόηε ζπνπδαία έθζεζε ηεο Λεηςίαο απεζύξζε σο
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αληαγσληζηήο, γεγνλόο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε λέσλ εθζέζεσλ ζηελ Γπηηθή
Γεξκαλία. Σν 1947 ηδξύζεθε ε Messe Düsseldorf ππν ηελ νλνκαζία Nordwestdeutsche
Ausstellungsgesellschaft mbH – NOWEA, γηα λα ζηεξίμεη ηελ λέα έθζεζε. Δηδηθό βάξνο δόζεθε ζε
θιαδηθέο εθζέζεηο. Δθζεζηαθνί ρώξνη, νξίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή Ehrenhof θαζώο θαη ζην παιάηη ηεο
ηέρλεο Kunstpalast. Σα επόκελα ρξόληα επεθηάζεθαλ νη ρώξνη ηεο εθζέζεσο, αιιά γηα ιόγνπο
ρσξνηαμηθνύο θαζώο θαη ιόγσ ηνπ απμαλόκελνπ αξηζκνύ ησλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ ε έθζεζε
ρξεηαδόηαλ λένπο εθζεζηαθνύο ρώξνπο. Έηζη επειέγε ε πεξηνρή Stockum, όπνπ από ην 1971 , ε
εηαηξεία ηεο έθζεζεο έρεη εθεί ηελ έδξα ηεο.
β)Messe Düsseldorf GmbH
Ζ ζεκεξηλή εηαηξεία εθζέζεσλ Messegesellschaft Messe Düsseldorf GmbH ηδξύζεθε ζηηο 7
Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1947 κε ηελ νλνκαζία Βνξεηνδπηηθή εηαηξεία εθζέζεσλ Nordwestdeutsche
Ausstellungsgesellschaft mbH – NOWEA . Απηό πξνέθπςε ζαλ ζπλέπεηα ηεο ππό ηελ ηόηε Αγγιηθή
θαηνρή δηνξγάλσζεο έθζεζεο κε εμαγσγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Μέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40
πξνζεηέζεζαλ θαη άιιεο εθζέζεηο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ παγίσζε ηεο εηαηξείαο εθζέζεσλ. ήκεξα ν
νξγαληζκόο απηόο ζπληνλίδεη πεξί ηηο 100 εθζέζεηο ζε δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο ζην εζσηεξηθό θαη ην
εμσηεξηθό, ελώ απαζρνιεί ζπλνιηθά πεξί ηνπο 1.200 εξγαδόκελνπο θαη ζεκείσζε ην 2014 θύθιν
εξγαζηώλ ύςνπο 412 εθ. €. ηηο εθζέζεηο ζην Νηύζζειληνξθ ην 2014 έιαβαλ κέξνο πεξηζζόηεξνη
από 31.000 εθζέηεο ζε 36 εθζέζεηο (21 μερσξηζηέο εθζέζεηο κε 15 εηαίξνπο θαη θηινμελνύκελεο
εθδειώζεηο) θαη 1,4 εθ. επηζθέπηεο. Ζ Messe Dusseldorf δηαζέηεη 73 δηεζλείο αληηπξνζώπνπο γηα
134 ρώξεο.
Απηό θαίλεηαη θαη από ην πςειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο δηεζλώλ επηζθεπηώλ (2014: 35 %)
θαη εθζεηώλ (2014: 64 %), ην νπνίν αλαδεηθλύεη ηελ Messe Düsseldorf GmbH ζε ππ' αξηζκ. 1
εθζεζηαθό θνξέα παγθνζκίσο ζηνλ ρώξν δηνξγάλσζεο δηεζλώλ εθζέζεσλ.
γ) Υώποι ηηρ έκθεζηρ
Σν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθζεζηαθώλ ρώξσλ ππάξρεη ήδε από ην 1971, νπόηε
εθκνληεξλίζηεθε θαη αλαλεώζεθε. Έηζη δεκηνπξγήζεθαλ ζηε ζέζε ηεο πηζίλαο ηνπ παιαηνύ ζηαδίνπ
ε αίζνπζα 6 - ε ιεγόκελε RheinHalle. Σν 2004 ρηίζηεθε ε Halle 8 κε επηθάλεηα 13.500 m² θαη ην
2007 ηδξύζεθε κηα λέα αίζνπζα. ηα ζρέδηα ειήθζε κέξηκλα γηα δεκηνπξγία λέσλ αηζνπζώλ ζηνπο
ρώξνπο ηεο Έθζεζεο, έηζη ώζηε ε έθζεζε ηνπ Νηύζζειληνξθ λα ιάβεη αθόκα κεγαιύηεξε αλάπηπμε
ζην κέιινλ.
πλνιηθά δηαζέηεη ε Messe Düsseldorf 305.400 m² εθζεζηαθνύο ρώξνπο θαζώο θαη 43.000
m² ειεύζεξεο επηθάλεηεο. Οη επηθάλεηεο ησλ αηζνπζώλ θπκαίλνληαη κεηαμύ 4.000 m² θαη ην πνιύ
25.000 m² γηα επέιηθηε ρξήζε. Οη αίζνπζεο έρνπλ θπθιηθό ζρήκα θαη ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε
ζηεγαζκέλεο δηαβάζεηο. ηα λόηηα ησλ εδαθώλ ηεο έθζεζεο ππάξρεη ην δηνηθεηηθό θέληξν ηεο
έθζεζεο ζε δπν νπξαλνμύζηεο.
Πάλσ από ηελ πεξηνρή πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ αίζνπζα 6 (RheinHalle) , ππάξρεη κηα
απεπζείαο ζύλδεζε κε ηελ βόξεηα θείκελε ESPRIT arena. Απηή ε δηακόξθσζε ηεο αίζνπζαο 6
επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο μερσξηζηά από ηνπο άιινπο ρώξνπο ηεο έθζεζεο. Ζ θεληξηθή είζνδνο
είλαη ε βόξεηα είζνδνο -Eingang Nord. Από απηήλ ππάξρεη απεπζείαο πξόζβαζε ζε ιεσθνξεία πνπ
κεηαθέξνπλ επηζθέπηεο ζηα πάξθηλγθ ηεο εθζέζεσο. Άιιεο πξνζβάζεηο ππάξρνπλ από ηελ λόηηα θαη
αλαηνιηθή είζνδν.
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δ) Γιεθνέρ δίκηςο
Ζ Messe Düsseldorf έρεη δηεζλή εκπεηξία πάλσ από 60 ρξόληα.
Έρνπλ δηνξγαλσζεί κέρξη ζήκεξα άλσ ησλ 5000 εθζέζεσλ θαη κε 73 δηεζλείο εθπξνζσπήζεηο
ζε 134 ρώξεο ζπληεινύλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ δηθηύνπ θαη βνεζνύλ δηεζλείο εθζέηεο γηα
πξαγκαηνπνίεζε εθζέζεσλ ζην Νηύζζειληνξθ. Σν 2014 ην 64% ησλ εθζεηώλ θαη ην 355 ησλ
επηζθεπηώλ ήηαλ από ην εμσηεξηθό. Απηό θαζηζηά ηελ Messe Düsseldorf κηα από ηηο 10 δηεζλώο
ζεκαληηθόηεξεο.
Ηδηαίηεξα ζε νηθνλνκηθά αλζεξέο δώλεο δηαηεξεί ε Messe Düsseldorf γξαθεία εμσηεξηθνύ
θαη ζπγαηξηθέο. Απηέο επί ηνπ παξόληνο επξίζθνληαη ζηηο πόιεηο Moskau, Brno, Hongkong θαη
Shanghai, Neu-Delhi θαη Mumbai, Singapur, Chicago θαζώο θαη Tokio. Ζ εηαηξεία εθζέζεσλ
Düsseldorfer Messegesellschaft ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πξώηεο ζηελ Γεξκαλία πνπ έρνπλ δηεζλή βάζε.
Έζη ήηαλ ε ηόηε NOWEA ζηελ πξώελ αλαηνιηθή Γεξκαλία.
ε) Από ηιρ ζςσνόηεπα διοπγανούμενερ εκθέζειρ είναι










A+A –Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηελ αζθάιεηα ζηνλ ρώξν εξγαζίαο
Beauty International – Γηεζλήο Έθζεζε θαιιπληηθώλ
boot – Γηεζλήο Έθζεζε θαθώλ θαη Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνύ
drupa – Γηεζλήο Έθζεζε γηα εθηππώζεηο θαη Σερλνινγία Media
EuroCis – Γηεζλήο Έθζεζε γηα Σερλνινγία ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Αζθάιεηα ζην Δκπόξην
EuroShop – Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηνλ εμνπιηζκό θαηαζηεκάησλ, πξνώζεζε πσιήζεσλ θαη
νξγάλσζε ιηαληθνύ εκπνξίνπ
GDS – Γηεζλήο Έθζεζε Τπνδεκάησλ
glasstec – Γηεζλήο έθζεζε γηα ην γπαιί θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ
interpack – Γηεζλήο Έθζεζε γηα Μεραλήκαηα πζθεπαζίαο και Μηχανήματα
Ζαχαροπλαςτικήσ






K – Γηεζλήο Έθζεζε γηα ηερλεηέο ύιεο θαη θανπηζνύθ
MEDICA – Γηεζλήο Έθζεζε θαη πλέδξην ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ
ProWein – Γηεζλήο Έθζεζε Κξαζηνύ θαη αιθννινύρσλ πνηώλ
REHACARE – Γηεζλήο Έθζεζε γηα νξζνπεδηθά είδε θαη απνθαηάζηαζε

Γ.ΑNUGA
i) Ζ Γεληθή Έθζεζε ηξνθίκσλ θαη εδώδηκσλ Allgemeine Nahrungs- und GenussmittelAusstellung δει. Anuga, είλαη ε κεγαιύηεξε παγθνζκίσο έθζεζε ηξνθίκσλ, ιακβάλεη ρώξα θάζε
δπν έηε ζηελ Κνισλία θαη ελώλεη δέθα δηαθνξεηηθέο εθζέζεηο ηξνθίκσλ. Γηνξγαλσηήο είλαη ε
Koelnmesse.
Ζ Anuga είλαη ε θύξηα έθζεζε γηα παξαγσγνύο, πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο, ρνλδξέκπνξνπο θαζώο
θαη αλζξώπνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο.
Ωο δηεζλήο εγέηηδα Έθζεζε ζηα ηξόθηκα ειθύεη ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πξνκεζεπηέο/πειάηεο γηα ην
εκπόξην ηξνθίκσλ θαη ηελ γαζηξνλνκία, ελώλνληαο θάησ από κία ζηέγε δέθα δηαθνξεηηθέο
εθζέζεηο: Anuga Fine Food, Anuga Drinks, Anuga Chilled & Fresh Food, Anuga Meat, Anuga
Frozen Anuga Dairy, Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages, Anuga Organic, Anuga Foodservice,
Anuga Retailtec
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ii) Οι απαπσέρ 1919–1929
Ζ πξώηε Anuga έιαβε ρώξα ην 1919 ζηελ ηνπηγάξδε. Ήηαλ κηα πξνβνιή ηξνθίκσλ ζε ζηελό
πιαίζην, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 200 γεξκαληθέο εηαηξείεο θαη ήηαλ άθξσο επηηπρήο. Ζ
„Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel-Ausstellung“δηνξγαλώζεθε σο εηήζηα πεξηνδεύνπζα
έθζεζε θαη έιαβε ρώξα ζην Μόλαρν ην 1920, ην 1921 ζην Αλλόβεξν, ην 1922 ζην Βεξνιίλν θαη ην
1923 ζην Μαγδεκβνύξγν.
ηελ πξώηε Anuga ζηελ Κνισλία από 17- 24 Aπγνύζηνπ 1924 έιαβαλ κέξνο 360 εθζέηεο ζε
κηα επηθάλεηα 10.000 η.κ. κε 40.000 επηζθέπηεο, ε νπνία ήηαλ ε κεγαιύηεξε κεηαμύ ησλ δπν
Παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Ήδε από ηόηε πεξηιάκβαλε 8 ηνκείο: ηξόθηκα, θνπδηληθά ζθεύε, ζπζθεπέο
παξαζθεπήο ηξνθίκσλ, πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη κεραλέο ζπζθεπαζίαο, δηαθόζκεζε θαηαζηεκάησλ,
ηερληθέο κεηαθνξώλ, ρεκηθά παξαζθεπάζκαηα θαζώο θαη κέζα δηαθήκηζεο. Ζ επηηπρία ηεο
δηνξγάλσζεο σθείιεην ζηελ νξγάλσζε ηεο έθζεζεο όπσο θαη ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε. Σν 1924
ήηαλ ε Ρελαλία από βηνκεραληθή άπνςε ρσξηζκέλε από ηελ ππόινηπε ρώξα. Ζ Anuga ιεηηνύξγεζε
σο εζληθή δηακαξηπξία θαηά ηεο Γαιιν-Βξεηαληθήο θαηνρήο (ζαλ ζπλέπεηα ηνπ Α παγθνζκίνπ
πνιέκνπ – armistice) θαη ε έθζεζε ζεσξήζεθε σο έλα ζεκαληηθό γεγνλόο.
iii) Μεηά ηον Β΄ Παγκόζμιο Πόλεμο
Σν 1951 ε Anuga ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ θεληξηθνύ ζπιιόγνπ γεξκαλώλ εκπόξσλ εηδώλ
δηαηξνθήο– ηνπ ζεκεξηλνύ Handelsverband Deutschland δηνξγαλώζεθε ζηελ Κνισλία γηα πξώηε
θνξά κεηά ηνλ Β΄ Παγθόζκην πόιεκν από ηηο 6 έσο ηηο 14 Οθησβξίνπ 1951. Ζ επηηξνπή ησλ
εθζέζεσλ ηεο γεξκαληθήο βηνκεραλίαο AUMA αλαγλώξηζε ηελ Anuga σο ηελ θεληξηθή έθζεζε ηεο
ζπλνιηθήο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. Άλσ ησλ
1200 εθζεηώλ από 34 ρώξεο θάιπςαλ ηελ επηθάλεηα ηεο έθζεζεο 52.000 η.κ. Γηα ηνπο αιινδαπνύο
εθζέηεο, ην Τπνπξγείν Σξνθίκσλ, Γεσξγίαο θαη Γαζώλ δηέζεζε θνλδύιηα ύςνπο 2 εθ. δνιαξίσλ. Ζ
πεηπρεκέλε έθζεζε νδήγεζε ζην λα απνθαζίζεη ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ γεξκαλώλ εκπόξσλ
ηξνθίκσλ, ηελ δηαηήξεζε ηεο δηεηνύο δηνξγάλσζεο ηεο Αnuga ζηελ Κνισλία. Ο Πξόεδξνο ηνπ
ζπλδέζκνπ, Adolph C. Nickelsen, δήισζε ηόηε όηη νξίζηεθε ε Κνισλία σο ηόπνο δηνξγάλσζεο ηεο
Anuga ην 1951, κηα από ηηο ρεηξόηεξεο πιεγείζεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο από ηνπο ζπκκαρηθνύο
βνκβαξδηζκνύο, κε ζθνπό ηελ επαλαβίσζή ηεο κέζσ ησλ αλαλεσηηθώλ δπλάκεσλ ηεο εθζέζεσο.
Σν 1953 ζπκκεηείραλ ζηελ Anuga πεξηζζόηεξνη αιινδαπνί από όηη γεξκαλνί εθζέηεο θαη ν
αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζηνπο 262.000.
Σν 1955 επεθηάζεθε ε Anuga κε άιια 20.000 η.κ. Μεγάιε πξνζνρή εδόζε ζην ζέκα ε
Γεξκαλία πξνζθέξεη „Deutschland bietet an“. Ζ έθηνηε δπλακηθή εμέιημε ηεο έθζεζεο πξνθάιεζε
ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ζπιιόγνπ γεξκαλώλ εκπόξσλ ηξνθίκσλ κε ηελ δήισζε όηη νπσζδήπνηε
κέρξη ηελ επαλέλσζε ησλ δπν Γεξκαληώλ, ε Anuga ζα δηνξγαλώλεηαη θάζε δπν ρξόληα ζηελ
Κνισλία. Ζ Anuga ζα γηλόηαλ έηζη ε ζεκαληηθόηεξε έθζεζε ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ. Δμέρσλ
πξνζθεθιεκέλνο ήηαλ ν Καγθειιάξηνο Konrad Adenauer, ν νπνίνο δήισζε «απηή ε έθζεζε είλαη
εληππσζηαθή – κπνξείηε λα είζηε ππεξήθαλνη» !
Σν 1957 κπόξεζε ε Anuga - παξά ηνλ λνηηνγεξκαληθό αληαγσληζκό – κέζσ ηεο πξώηεο
έθζεζεο γηα δηεζλή απνηθηαθά εδώδηκα - γαζηξνλνκία IKOFA ζην Μόλαρν ην 1956-, λα θξαηήζεη
ηνπο εθζέηεο θαη πειάηεο ηεο. Ζ εηδηθή εθδήισζε «ζπζθεπαζία θαη πεξηηύιηγκα » πέηπρε λέν ξεθόξ
παξνπζίαο κε 140 εθζέηεο. Σν «κνληέξλν καγαδί» κε 150 εθζέηεο απνηέιεζε ην ζέκα ζπδήηεζεο ηεο
επνρήο.
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Σν 1959 εκπινπηίζηεθαλ νη εθζέζεηο ζπζθεπαζία θαη πεξηηύιηγκα ζηελ Anuga κε ηηο λέεο:
κνληέξλν θαηάζηεκα, δηαθήκηζε θαη δηαθόζκεζε. Γηα πξώηε θνξά έιαβε κέξνο ν ζύλδεζκνο
γεξκαλώλ θξενπσιώλ. Ζ εηαηξεία γηα αλαδόκεζε ζηελ νηθνλνκία, ζήκεξα FNL,δηνξγάλσζε κηα
εθδήισζε κάζεζεο θαη πιεξνθόξεζεο ζηελ λέα αίζνπζα 14, όπνπ έιαβε κέξνο ε έθζεζε γηα ηα
θαηεςπγκέλα ηξόθηκα.
Σν 1961 επεθηάζεθε θαη άιιν ην θάζκα εθζέζεσλ ηεο Anuga Ζ βηνκεραλία γιπθηζκάησλ κε
ζπκκεηνρή από ηελ αξρή θαη από ην 1957 κε ην ζόνπ «Ο γιπθόο δξόκνο» ζεκείσζε επηηπρία κε
πάλσ από 250 εθζέηεο. Σν κνληέξλν εκπνξηθό γξαθείν γλώξηζε ζηνπο επηζθέπηεο ηα λέα είδε
νξγάλσζεο γξαθείνπ. Ο αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ ηεηξαπιαζηάζηεθε.
Σν 1963 παξνπζηάζηεθε ζηελ Anuga σο λέα αηξαμηόλ ε γαιαθηνβηνκεραλία κε 84 εθζέηεο.
Πξώηε θνξά ζην Παξίζη ην 1964 δηνξγαλώζεθε ην δηεζλέο ζαιόλη ηξνθίκσλ, απηή ε έθζεζε
δηνξγαλνύηαη ηα ρξόληα πνπ δελ ιακβάλεη ρώξα ε Anuga. Σν 1965 παξνπζηάζηεθε ε ζεκαηηθή
ελόηεηα «κνληέξλα πώιεζε ηξνθίκσλ - θαζώο θαη ελεξγή παξνπζία θαηαζηεκάησλ θσο, ρξώκα,
πιηθά» ζην επίθεληξν ηεο Anuga».
Οη εθζέηεο ηεο βηνκεραλίαο πιηθώλ ζπζθεπαζίαο έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο κε ηίηιν 10
ρξόληα ζπζθεπαζία ζηελ Anuga, ελώ ε γεξκαληθή βηνκεραλία απηνκαηηζκώλ είρε γηα πξώηε θνξά
έλα θεληξηθό εθζεηήξην.
Σν 1969 εόξηαζε ε Αnuga ηα 50εο γελέζιηα. Ζ πεηπρεκέλε θιαδηθή έθζεζε ηνπ 1919 εμειίρζεθε
ζε παγθόζκηα έθζεζε. Γηα πξώηε θνξά παξνπζηάζηεθαλ κε – ηξόθηκα, κε 50 εθζέηεο. Ζ δηάξθεηα
ηεο έθζεζεο πεξηνξίζηεθε ζε 7 εκέξεο.
Σν 1971 δηνξγαλώζεθε ε εκπνξηθή έθζεζε γηα πξντόληα γηα μελνδνρεία ηεο ΒΡΒ, ε ζεκεξηλή
DEHOGA, πνπ ελζσκαηώζεθε ζηελ Anuga, ελώ σο έμηξα παξνπζηάζηεθαλ επαγγεικαηηθέο
θνπδίλεο.
Γ. Boot (Düsseldorf)
Ζ έθζεζε ζθαθώλ Boot“ ζην Düsseldorf εθηηκάηαη σο ε κεγαιύηεξε έθζεζε ζθαθώλ
παγθνζκίσο. Λακβάλεη ρώξα ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ηαλνπάξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο „Messe
Düsseldorf“ . Δδώ δύλαληαη νη εθζέηεο λα παξνπζηάζνπλ ηα πξντόληα ηνπο, όπσο επίζεο θαη νη
πειάηεο λα πιεξνθνξεζνύλ γηα λεσηεξηθά πξντόληα, όπσο ηα ηζηηνπιντθά ζθάθε θαη ηα
κεραλνθίλεηα, θαζώο επίζεο ηερληθό εμνπιηζκό θαη ξνπρηζκό. Ζ Die Boot 2016 δηεμήρζε από 23
έσο 31 Ηαλνπαξίνπ 2016, ελώ ηελ ελ ιόγσ έθζεζε επεζθέθζεζαλ 247 .000 επηζθέπηεο,
ζεκεηώλνληαο αύμεζε 3% ζε ζρέζε κε ην 2015.
Δ. Prowein
Ζ έθζεζε έρεη λα επηδείμεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή αλάπηπμε ζηελ εηθνζάρξνλε ηζηνξία ηεο.
Τπό ην όλνoκα PRO VINS δηνξγαλώζεθε γηα πξώηε θνξά ην 1994, όπνπ 321 εθζέηεο αθξσδώλ
νίλσλ, νίλσλ θαη αιθννινύρσλ πνηώλ παξνπζίαζαλ πξντόληα ηνπο ζηηο 23 θαη 24 Φεβξνπαξίνπ
1994 ζην Νηύζζειληνξθ. Μία αίζνπζα θαηέιαβαλ νη εθζέηεο από Γεξκαλία, Γαιιία, Απζηξία,
Πνξηνγαιία, Διιάδα, Ηζπαλία, Κνινκβία θαη Οπγγαξία. Ζ έθζεζε πξνζέιθπζε 1.517 επηζθέπηεο,
εθ ησλ νπνίσλ νη 250 δελ ήηαλ Γεξκαλνί, αιιά από επξσπατθέο γεηηνληθέο ρώξεο, ηδίσο από ηε
Γαιιία. Από ηελ αξρή νη επηζθέπηεο ήζαλ επαγγεικαηίεο ηεο γαζηξνλνκίαο θαη έκπνξνη. Απηό
νδήγεζε θαη ζηελ επηηπρία ηεο έθζεζεο.
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Σν 1995 αθνινύζεζε ε δεύηεξε έθζεζε κε ηελ νλνκαζία ProVins, ProVino, ProWine ή
ProWein. Ο αξηζκόο ησλ εθζεηώλ αλήιζε ζηνπο 532, νη νπνίνη θαηέιαβαλ 2 αίζνπζεο. Σν 1996 ε
δηάξθεηα ηεο έθζεζεο έθζαζε ηηο 3 εκέξεο. Από ην 1997 ε έθζεζε έρεη ην όλνκα ProWein. Δπίζεο νη
εθζέηεο μεπέξαζαλ ηνπο 1000 από 25 ρώξεο.
ήκεξα ε έθζεζε απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο θαη θιεηζίκαηνο ζπκθσληώλ γηα παξαγγειίεο
θξαζηώλ, απνηειώληαο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο δηεζλείο εθζέζεηο ζηνλ θιάδν ησλ πνηώλ θαη ησλ
νηλνπλεπκαησδώλ. Ζ δήηεζε γηα πεξίπηεξα απμάλεη ζπλερώο, θαζόηη όιν θαη πεξηζζόηεξνη
παξαγσγνί ζέινπλ λα είλαη παξόληεο ζηελ ProWein.

Ο Πξντζηάκελνο

Πάξηο Νίθνιεο
ύκβνπινο ΟΔΤ Α΄
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