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Απολογισμός διεθνούς έκθεσης Κ Kunststoff + Kautschuk 2013 
(Ντύσσελντορφ, 16- 23 Οκτωβρίου 2013) 

 
 

Πραγματοποιήθηκε από 16 έως 23 Οκτωβρίου 2013 στο Ντύσσελντορφ η Διεθνής Έκθεση K 
Kunststoff + Kautschuk 2013, την οποία επισκεφθήκαμε. 
 
Η Κ Kunststoff + Kautschuk πραγματοποιείται από το 1952 ανά τριετία και αφορά  το σύνολο του 
κλάδου πλαστικών υλών και καουτσούκ (πρώτες ύλες, επεξεργασία, μηχανολογικός εξοπλισμός).  
 
Η Κ συγκέντρωσε φέτος 3.200 εκθέτες, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. 
Όπως και στις προηγούμενες διοργανώσεις της K, μεταξύ των εκθετών συγκαταλέγονταν μεγάλες 
επιχειρήσεις, όπως οι Bayer Material Science, Evonik Industries, Dupont, Lanxness, 
LyondellBasell,  Reliance Industries, και Sabic, ενώ ορισμένες χώρες ή περιοχές συμμετείχαν με 
εθνικά/συλλογικά περίπτερα. Αυξημένη ήταν φέτος η συμμετοχή τουρκικών εταιρείων (98 έναντι 
72 το 2010), όπως επίσης και κινεζικών (340 φέτος, έναντι 248 το 2010).  
 
Εκ νέου υποχώρηση σημειώθηκε αντιθέτως στο πλήθος των επισκεπτών, o αριθμός των οποίων 
περιορίστηκε στις 218 χιλιάδες, έναντι 222 χιλιάδων το 2010 και 242 χιλιάδων το 2007. Με βάση 
τα στοιχεία των διοργανωτών, η υποχώρηση αυτή έχει να κάνει με την αποστολή στην έκθεση 
λιγότερων  αγοραστών/επισκεπτών ανά εταιρεία, και όχι με το γεγονός ότι κάποιες εταιρείες δεν 
επισκέπτονται πλέον καθόλου την Κ.   
 
 
Κ 2001 2004 2007 2010 2013 
Εκθέτες 2.872 2.904 3.114 3.094 3.200 
Επισκέπτες  227.934 230.978 242.000 222.484 218.000 
Πηγή: AUMA, Messe Düssseldorf 
 
Ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης παρέμεινε σε πολύ υψηλό επίπεδο, με το ποσοστό των 
επισκεπτών που προήλθαν από το εξωτερικό να φθάνει το 58%.  Κυριότερες χώρες προέλευσης 
των ξένων επισκεπτών ήταν οι ασιατικές – με κυρίαρχη την Ινδία – ενώ αύξηση σημειώθηκε και 
στην προσέλευση επισκεπτών από τη Β. Αμερική.  
 
Στην φετινή K Kunststoff + Kautschuk συμμετείχαν έξι ελληνικές εταιρείες, ορισμένες από τις 
οποίες έχουν σταθερή παρουσία στην έκθεση τα τελευταία χρόνια. Οι ελληνικές εταιρείες 
πραγματοποίησαν μεγάλο πλήθος επαφών με δυνητικούς πελάτες από  όλο τον κόσμο, όπως από 
τη Ρωσία, την Ινδία και τις βαλκανικές χώρες. Αναλυτικά, οι ελληνικές εταιρείες που συμμετείχαν 
φέτος στην Κ Kunststoff + Kautschuk ήταν οι εξής:  
 
1. Ζήσιος Α.Ε. http://www.zisios.gr/ - καλούπια για την παραγωγή πλαστικών συσκευασιών  
2. Microfill K. Zafranas S.A. http://www.zafranas.com/ - πρώτες ύλες (fillers & extenders) 
3. Χρωστική Α.Ε. http://www.chrostiki.gr/ - masterbatches, μίγματα πολυπροπυλενίου  



______________________________________________________________________________________________ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785016  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 
 

2  

4. Πλαστικά Κρήτης Α.Ε Global Colours Group http://www.global-colors.net/ - masterbatches  
5. Σουρής & ΣΙΑ Α.Ε. http://www.souris.gr/ - masterbatches  
6. Bright Colors S.A. http://www.britecolors.gr/  - masterbatches, compounds  
  

  

  

  

 
Η επόμενη Κ  http://www.kindundjugend.de θα πραγματοποιηθεί στο Ντύσσελντορφ το 2016.  
  
  

 
Αντιγόνη Μαριόλη 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
 
 


