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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Inhorgenta 2022 

 
 

Από 8 έως 11 Απριλίου τ. έ. πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση 

κοσμημάτων, αργυροχρυσοχοίας, ωρολογίων, design, εξοπλισμού εργαστηρίων και 

πολύτιμων λίθων IΝΗORGENTA, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το 1974. 

 Στην IΝΗORGENTA 2022 συμμετείχαν 732 εκθέτες εκ των οποίων 402 προέρχονταν 

από τη Γερμανία και 330 από 33 ξένες χώρες, με το μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών να 

προέρχεται από Ιταλία, Ινδία, Πολωνία και Βέλγιο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, την 

έκθεση επισκέφτηκαν 17.285 επισκέπτες, εκ των οποίων 7.130 περίπου προέρχονταν από 79 

τρίτες χώρες. 

Στον εκθεσιακό χώρο παρουσιάστηκαν οι εξής κατηγορίες προϊόντων: 

-  Timepieces - ωρολόγια χειρός/τοίχου 

-  Technology - μηχανήματα εργαστηρίων αργυροχρυσοχοΐας, θήκες, κουτιά, 

συσκευασίες κοσμημάτων/ωρολογίων 

- Fine Jewelry - ωρολόγια και κοσμήματα υψηλής κατηγορίας τιμής   

- Elegance & Lifestyle - κοσμήματα  

- Carat - πολύτιμες πέτρες, μαργαριτάρια 

- Contemporary Design & Vision– χειροποίητα κοσμήματα, ασημικά είδη 

Στα πλαίσια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν εξάλλου πολυάριθμα σεμινάρια, 

διαλέξεις, επιδείξεις και παρουσιάσεις με θεματική έμφαση στις νέες τάσεις στο χώρο του 

κοσμήματος. 

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε με αφορμή την έκθεση ο ομοσπονδιακός 

Σύνδεσμος καταστημάτων πώλησης κοσμημάτων και ωρολογίων BVJ (ο οποίος έχει` πάνω 

από 9.000 μέλη), κατά το έτος 2021 ο κλάδος παρουσίασε πωλήσεις λιανικής 4,37 δις ευρώ 

(+3% σε σχέση με το 2020). 
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Γράφημα 1: Κύκλος εργασιών κοσμημάτων και ρολογιών (πηγή: Σύνδεσμος BVJ) 

Κατά την IΝΗORGENTA 2022 απoνεμήθησαν σε ειδική τελετή τα βραβεία 

“Inhorgenta Awards” σε 8 κατηγορίες προϊόντων. Τα βραβευθέντα προϊόντα επελέγησαν 

από διεθνή επιτροπή με μέλη ειδικούς του κλάδου. 

Στην IΝΗORGENTA 2022 συμμετείχαν 8 ελληνικές εταιρείες, έναντι 17 το 2020, 

αρκετές εκ των οποίων έλαβαν μέρος για πολλοστή φορά στην έκθεση. Tα περίπτερα των 

περισσοτέρων ελλήνων εκθετών βρίσκονταν στην αίθουσα B2 – Elegance & Style, στην 

οποία παρουσιάζονταν ως επί το πλείστον χειροποίητα κοσμήματα και ήταν σε γενικές 

γραμμές καλαίσθητα, με μοντέρνο σχεδιασμό και κοσμήματα υψηλής αισθητικής.  

Η επόμενη Inhorgenta 2023 θα πραγματοποιηθεί από 24 – 27.2.2023. 


