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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (06-11.09.2019) ε Δηεζλήο Έθζεζε Καηαλαισηηθώλ 

Ηιεθηξηθώλ θαη Ηιεθηξνληθώλ Εηδώλ “IFA 2019” (Internationale Funkausstellung), ζεσξνύκελε 

σο ε θνξπθαία εκπνξηθή έθζεζε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαλαισηηθώλ ειεθηξνληθώλ εηδώλ θαη 

νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (consumer electronics and home appliances) ζηελ Επξώπε θαη 

κία εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παγθνζκίσο. 

Η IFA 2019 θηινμέλεζε πεξηζζόηεξνπο εθζέηεο ελ ζπθξίζεη κε ηελ IFA 2018 (1.814 εθζέηεο), 

ζε ζπλνιηθό εθζεζηαθό ρώξν ζρεδόλ 161.200 ηκ., παξνπζίαζε πεξηζζόηεξα λέα θαη θαηλνηόκα 

πξντόληα από πνηέ, θαη ζπγθέληξσζε ζε έλαλ ρώξν πεξηζζόηεξα ςεθηαθά πξντόληα lifestyle από 

νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα Έθζεζε παγθνζκίσο. Η IFA 2019, παξνπζηάδνληαο ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ζηελ πην ζεκαληηθή αγνξά ηεο Επξώπεο, έρεη εμειηρζεί ζε επηηαρπληή θαηλνηνκίαο. 

Πξνζέιθπζε εκπνξηθνύο επηζθέπηεο από 100 θαη πιένλ ρώξεο θαη απνηειεί βαζηθό ζεκείν 

ζπλάληεζεο γηα ιηαλέκπνξνπο, αγνξαζηέο θαη εηδηθνύο από ηνλ ρώξν ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 

κέζσλ. 

Όπσο θαη ην 2018, θεληξηθή ζέζε ζην πξόγξακκα ηεο θεηηλήο IFA είραλ νη επί κέξνπο 

«ελόηεηεο», "IFA Global Markets” θαη “IFA NEXT“, πνπ δηνξγαλώλνληαη παξάιιεια κε ηελ 

θπξίσο Έθζεζε: 

Η IFA Global Markets, ε νπνία απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη 

αληηπξνζώπνπο, απνηειεί δηεπξπκέλε, ακηγώο Β2Β «πιαηθόξκα» ζπλαληήζεσλ θαη ζύλαςεο 

επηηόπνπ ζπκθσληώλ κεηαμύ θαηαζθεπαζηώλ εμνπιηζκνύ, ζρεδηαζηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη 

αγνξαζηώλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη εμαξηεκάησλ, ηόζν εδξαησκέλσλ, όζν 

θαη αλεξρόκελσλ, από όινλ ηνλ θόζκν. Μάιηζηα, ε IFA Global Markets ιακβάλεη ρώξα εθηόο ηνπ 

Εθζεζηαθνύ Κέληξνπ Βεξνιίλνπ, ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ηνπ STATION-Berlin, 

ελόο παιαηνύ ζηδεξνδξνκηθνύ ζηαζκνύ ζην θέληξν ηνπ Βεξνιίλνπ, ν νπνίνο έρεη κεηαηξαπεί ζε 

δηεζλνύο θήκεο θόκβν (hub) λέσλ ηερλνινγηώλ θαη θαηλνηόκσλ λενθπώλ επηρεηξήζεσλ. 

Η IFA NEXT, ε νπνία απνηειεί ηελ θεληξηθή «πιαηθόξκα» θαηλνηνκηώλ θαη ηερλνινγηώλ 

αηρκήο ηεο Έθζεζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δηνξγαλώλνληαη, επίζεο, νη παξάιιειεο εθδειώζεηο 



 

"IFA Summit", "IFA Keynotes", "IFA Shift Automotive" θαη “IFA Hosted Conferences” , θαζώο 

θαη δεθάδεο επί κέξνπο εκεξίδεο, δηαγσληζκνί ηερλνινγίαο/επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ θιπ. Κνηλό 

ζηόρν ησλ αλσηέξσ δηνξγαλώζεσλ απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ζε έλα κέξνο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ ζηνπο επηζθέπηεο θαη ζηα media (MME) θαηλνηνκίεο θαη ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο θαη 

πξνηάζεηο ηνπ θιάδνπ. Σηελ IFA 2019 εγθαηληάζζεθε ν ζεζκόο Παγθόζκηνο Σπλεξγάηεο 

Καηλνηνκίαο - Global Innovation Partner, κε ηελ Ιαπσλία σο πξώηε ρώξα ε νπνία έιαβε ηνλ ελ 

ιόγσ ηίηιν ζηελ IFA NEXT. Η Ιαπσλία, θαηέρνληαο έλαλ εθ ησλ εγεηηθώλ ξόισλ παγθνζκίσο 

ζηνλ θιάδν ησλ νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, έρεη εμειηρζεί ζε αμηνζαύκαζην θόκβν γηα 

βηνκεραληθή έξεπλα θαη θαηλνηνκία λενθπώλ επηρεηξήζεσλ.  

Ειιεληθή ζπκκεηνρή: Δίθηπν θαηαζηεκάησλ ΣΕΗΟΣ (Σπλεηαηξηζκόο Εκπόξσλ Ηιεθηξηθώλ 

Οηθηαθώλ Σπζθεπώλ)-Euronics Hellas. 

Η δηνξγάλσζε ηεο IFA 2020 πξνγξακκαηίδεηαη ην δηάζηεκα 04-09 Σεπηεκβξίνπ 2020. 
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