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Θέμα: Απολογισμός διεθνούς έκθεσης επίπλων IMM Cologne 15-21 Ιανουαρίου 2018 

 

Α. Περιγραφή της Έκθεσης  

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στην Κολωνία, η 49
η
 Διεθνής Έκθεση 

Επίπλων ΙΜΜ 2017, την οποία επισκεφθήκαμε. Η έκθεση είχε και φέτος, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια διάρκεια μίας εβδομάδος, από τη Δευτέρα 15 έως και την Κυριακή 21 

Ιανουαρίου τ.έ.  

 

Στη φετινή έκθεση IMM Cologne-The Interiors Show συμμετείχαν περίπου 1.313 επιχειρήσεις 

από 50 χώρες. Το σύνολο των εμπορικών επισκεπτών ανήλθε σε 125.000 εκ των οποίων το 50% 

ήταν από χώρες του εξωτερικού. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε από επισκέπτες από την Ισπανία 

(+31%), τη Ρωσία (+69%), το Βέλγιο (+16%) και τη Γαλλία (+11%), αλλά και από χώρες της 

Ασίας, όπως την Κίνα (+82%) και την Ιαπωνία  (+63%).   

 

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν τη σημασία της Έκθεσης  ΙΜΜ 2018 ως μίας από τις 

σημαντικότερες επιχειρηματικές εκδηλώσεις του τομέα της παγκόσμιας βιομηχανίας επίπλων.  Ο 

Πρόεδρος της Koelnmesse GmbH  κ.  Gerald Böse, επεσήμανε ότι η IMM Cologne είναι μία 

εξαιρετικά αποτελεσματική πλατφόρμα για την σύναψη διεθνών συνεργασιών και νέων 

επιχειρηματικών επαφών. Στην έκθεση αυτή δίδονται σημαντικές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις με 

εξαγωγικό προσανατολισμό. 
 

Η έκθεση περιλάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες: 

1. Pure, Εσωτερική διακόσμηση και καινοτομίες στο χώρο του επίπλου κορυφαίων 

εταιρειών,  

2. Pure Editions, πρωτότυπες ιδέες στο χώρο του design, πρόκειται για νέα θεματική ενότητα 

3. Pure Studios, ανερχόμενες εταιρείες, ανεξάρτητοι σχεδιαστές και studios 

4. Pure Talents, πειραματικός σχεδιασμός: σχολεία, Διαγωνισμός Pure Talents Contest 

5. Pure Architects , εσωτερική διακόσμηση σπιτιού με υφάσματα επιπλώσεων κορυφαίων 

εταιρειών, εσωτερική διακόσμηση μπανιου 

6. Comfort, ταπετσαρισμένα έπιπλα, πολυθρόνες, καναπέδες κλπ 

7. Prime, μοντέρνα έπιπλα καθιστικού και κρεβατοκάμαρας, ξύλινα και παιδικά έπιπλα, 

τραπεζαρίες 

8. Sleep, στρώματα, σκεπάσματα, υδατοστρώματα κλπ 

9. Smart,  παιδικά και νεανικά έπιπλα 

10. Designers Market by blickfang, καινοτόμα προϊόντα νέων σχεδιαστών, αξεσουάρ σπιτιού, 

έπιπλα, υφάσματα –τμήμα της έκθεσης που είναι ανοιχτό στο ευρύτερο κοινό – 20-22 

Ιανουαρίου 2017.  

11. Global lifestyles, σαλόνια και έπιπλα υπνοδωματίων από όλο τον κόσμο 

 

Γ. Ελληνική συμμετοχή  

Στην ΙΜΜ συμμετείχαν,  8 ελληνικές εταιρείες επίπλου: 

1. Papadatos S.A.  



______________________________________________________________________________________________ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 Willi Becker  Allee 11, 40227 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785015-16  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

2  

2. Poufomania M.IKE 

3. Set SA 

4. Gyllos IKE 

5. Kitwood Furniture Industry 

6. Join  -Ai Tzitzis Ike 

7. Mexil Ltd 

8. Tona Ltd 

 

Θεωρούμε ότι η ελληνική συμμετοχή ήταν επιτυχημένη, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους 

Έλληνες εκθέτες να έρθουν σε επαφή με εισαγωγείς και εμπορικούς αντιπροσώπους, τόσο από 

την Γερμανία όσο και από άλλες χώρες.  

 

Δ. Εκδηλώσεις 

 Pure Talents Contest, για 15
η
 φορά η IMM Cologne 2018 παρουσίασε τον Διαγωνισμό, ο 

οποίος μέχρι το 2014 ήταν γνωστός ως (D) Contest, που είναι ένας από τους 

σημαντικότερους διαγωνισμούς design για νέους και ανερχόμενους σχεδιαστές. Για τον 

φετινό διαγωνισμό υποβλήθηκαν 836 προϊόντα από 671 σχεδιαστές από 73 χώρες. Από 

αυτά 20 πρωτότυπα έργα νέων σχεδιαστών από όλον τον κόσμο προσκλήθηκαν στην 

Κολωνία, προκειμένου να παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες για το έπιπλο, τον φωτισμό και 

την  εσωτερική διακόσμηση στο διεθνές κοινό.  

 Pure Talents, πρόκειται για έκθεση που βρίσκεται στην αίθουσα 3.1 που προωθεί νέους 

σχεδιαστές, ομάδες σχεδιαστών, ινστιτούτα, κολλέγια πανεπιστήμια και εθνικές ομάδες, 

αντιπροσωπεύοντας ένα ευρύ φάσμα της διεθνούς δημιουργικής σκηνής στο χώρο του 

επίπλου.  

 DAS HAUS  και πάλι το 2017 στην εγκατάσταση DAS HAUS –Interiors on Stage, 

παροουσιάστηκε μια νέα δημιουργία, αυτήν την φορά βασισμένη στα σχέδια της 

σχεδιάστριας από την Τσεχία Lucie Koldova. 

 Pure Studios, νέοι σχεδιαστές, οι οποίοι παρουσιάζουν τα προϊόντα τους με τίτλο Young 

Professionals –Νέοι Επαγγελματίες, αίθουσα 2.2  

 ΙMM  Συνέδριο με θέμα τo ηλεκτρονικό εμπόριο επίπλων. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018 το 4
ο
 Συνέδριο IMM Cologne Congress , με 

θέμα : From nice to have to a battle for survival – success factors in furniture e-commerce, 

το οποίο αφορούσε στην ανάλυση των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στον τομέα του επίπλου.  

Ε. Επόμενες διοργανώσεις  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η διοργανώτρια εταιρεία Koelnmesse έχει προσθέσει 

σημαντικές διεθνείς εκθέσεις στο πρόγραμμα της, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται :  

 

 ZOW - Bad Salzuflen 06.02. - 08.02.2018 

 Feria Mueble & Madera – Βιομηχανική Επεξεργασία ξύλου και Κατασκευή 

επίπλων, Bogotá 06.03. - 09.03.2018 

 interzum guangzhou – Guangzhou, Κίνα  28.03. - 31.03.2018 

 

 

Το 2019 η ΙΜΜ θα συμπεριλάβει και πάλι  το τμήμα της έκθεσης Living Interiors (κατηγορίες 

προϊόντων φωτισμού, δαπέδου, ταπετσαρίας και μπάνιου) http://www.livingkitchen-

cologne.com/LivingKitchen/index-4.php το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012 και 

έκτοτε πραγματοποιείται ανά διετία. Η επόμενη IMM θα πραγματοποιηθεί 14-20 Ιανουαρίου 

2018.  
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