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Νηύζζειληνξθ, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016
Απολογιζμός διεθνούς έκθεζης επίπλων IMM/Living Interiors Cologne, 18-24
Ιανοσαρίοσ 2016
Α. Περιγραθή ηης Έκθεζης
Οινθιεξώζεθε ηελ Κπξηαθή 24 Ιαλνπαξίνπ ζηελ Κνιωλία, ε 47ε Γηεζλήο Έθζεζε
Δπίπιωλ ΙΜΜ 2016. Η έθζεζε είρε θαη θέηνο, όπωο θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα δηάξθεηα κίαο
εβδνκάδνο, από ηε Γεπηέξα 18 έωο θαη ηελ Κπξηαθή 24 Ιαλνπαξίνπ η.έ.
Σηε θεηηλή έθζεζε IMM/Living Interiors ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 1.185 επηρεηξήζεηο από 50
ρώξεο. Τν ζύλνιν ηωλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 80.000 από 188 ρώξεο, ζεκεηώλνληαο ειαθξά
αύμεζε 4,8% ζε ζρέζε κε ην 2014. Ωο εθ ηνύηνπ ην 46% ηωλ επηζθεπηώλ ήηαλ από ρώξεο ηνπ
εμωηεξηθνύ. Σεκαληηθή αύμεζε παξνπζηάζηεθε από επηζθέπηεο από ηελ Οιιαλδία, ην ΗΒ , ηελ
Ιζπαλία θαη ηελ Απζηξία, αιιά θαη από ηηο ΗΠΑ, ηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία.
Τν απνηέιεζκα απηό δείρλεη όηη ε Γηεζλήο Έθζεζε Δπίπιωλ ΙΜΜ 2016 απνηειεί κία από ηηο
ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξεκαηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ηνκέα ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο επίπιωλ,
ζύκθωλα κε ηνλ θ Gerald Böse, Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Koelnmesse GmbH.
Σηελ έθζεζε απηή δίδνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο κε εμαγωγηθό
πξνζαλαηνιηζκό, ελώ ηαπηόρξνλα, ε παξάιιειε έθζεζε Living Interiors απνδεηθλύεη όηη κπνξνύλ
λα ζπλππάξμνπλ ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε έκπλεπζε», δήιωζε ν θ. Böse. "Η Γηεζλήο Έθζεζε
ήηαλ κία αμηόινγε έθζεζε επίπιωλ, κε ηελ νπνία έγηλε έλα επηηπρεκέλν μεθίλεκα ζην ρώξν ηνπ
επίπινπ γηα ην 2016. Πνιινί λεωηεξηζκνί θαη θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ηνπ επίπινπ ζε όιεο ηηο
θιίκαθεο ηηκώλ, δεκηνπξγνύλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε γεξκαληθή βηνκεραλία επίπινπ ζα επηηύρεη κηα
αύμεζε ζηηο πωιήζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο», πξόζζεζε ν Dirk Klaas-Uwe, Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο
ηνπ Σπιιόγνπ ηεο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο Δπίπιωλ (VDM). Απηό επηβεβαηώζεθε θαη από ηνλ θ.
Hans Strothoff, Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο ηωλ γεξκαληθώλ επίπιωλ θνπδίλαο θαη εμνπιηζκνύ.

Η έθζεζε πεξηιάκβαλε ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:
1. Pure, Δζωηεξηθή δηαθόζκεζε θαη θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ηνπ επίπινπ θνξπθαίωλ
εηαηξεηώλ,
2. Pure Editions, πξωηόηππεο ηδέεο ζην ρώξν ηνπ design, πξόθεηηαη γηα λέα ζεκαηηθή ελόηεηα
3. Pure Talents, ζρεδηαζκόο εξγαζηεξίωλ, ζρνιείωλ θιπ
4. Comfort, ηαπεηζαξηζκέλα έπηπια, πνιπζξόλεο, θαλαπέδεο θιπ
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5. Prime, κνληέξλα έπηπια θαζηζηηθνύ θαη θξεβαηνθάκαξαο, μύιηλα θαη παηδηθά έπηπια,
ηξαπεδαξίεο
6. Sleep, ζηξώκαηα, ζθεπάζκαηα, πδαηνζηξώκαηα θιπ
7. Smart, παηδηθά θαη λεαληθά έπηπια
8. Global Lifestyles, έπηπια θαζηζηηθνύ θαη θξεβαηνθάκαξαο από όιν ηνλ θόζκν
Β. Living Interiors
Σπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επεθηείλεη ην αληηθείκελό ηεο πέξαλ ηωλ επίπιωλ θαη ζε
άιια πξνϊόληα νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ θαη δηακόξθωζεο ρώξνπ, θαη λα απεπζπλζεί αθόκα
πεξηζζόηεξν ζε αξρηηέθηνλεο εζωηεξηθώλ ρωξώλ/δηαθνζκεηέο, ε ΙΜΜ δηνξγαλώλεη από ην 2012
θαη θάζε δύν έηε ην ηκήκα ηεο έθζεζεο Living Interiors http://www.livinginteriors-cologne.de/, όπνπ
ζπκκεηείρε κεγάινο αξηζκόο εηαηξεηώλ (120) ζηηο θαηεγνξίεο πξνϊόληωλ θωηηζκνύ, δαπέδνπ,
ηαπεηζαξίαο θαη κπάληνπ.
Γ. Δλληνική ζσμμεηοτή
Ο αξηζκόο ηωλ ζπκκεηνρώλ πεξηνξίζηεθε ζηηο εμήο δύν εηαηξείεο:
1. Candia Strom, http://www.candia-strom.gr/, αίζνπζα 9, Sleep, ζηξώκαηα, ζθεπάζκαηα,
πδαηνζηξώκαηα θιπ
2. Papadatos, www.papadatos.gr αίζνπζα 11, Pure Δζωηεξηθή δηαθόζκεζε θαη θαηλνηνκίεο
ζην ρώξν ηνπ επίπινπ
Γ. Δκδηλώζεις
 Pure Talents Contest, γηα 13ε θνξά ε IMM Cologne 2016 παξνπζίαζε ηνλ Γηαγωληζκό, ν
νπνίνο κέρξη ην 2014 ήηαλ γλωζηόο ωο (D) Contest, πνπ είλαη έλαο από ηνπο
ζεκαληηθόηεξνπο δηαγωληζκνύο design γηα λένπο θαη αλεξρόκελνπο ζρεδηαζηέο. Γηα ηνλ
θεηηλό δηαγωληζκό ππνβιήζεθαλ 550 πξνϊόληα από 38 ρώξεο. Από απηά 19 πξωηόηππα
έξγα από 21 λένπο ζρεδηαζηέο από όινλ ηνλ θόζκν πξνζθιήζεθαλ ζηελ Κνιωλία,
πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ πξωηόηππεο ηδέεο γηα ην έπηπιν, ηνλ θωηηζκό θαη ηελ
εζωηεξηθή δηαθόζκεζε ζην δηεζλέο θνηλό.
 Pure Talents, πξόθεηηαη γηα έθζεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα 4.2 θαη ζην Πέξαζκα
(Passage 2/3) πνπ πξνωζεί λένπο ζρεδηαζηέο, νκάδεο ζρεδηαζηώλ, ηλζηηηνύηα, θνιιέγηα
παλεπηζηήκηα θαη εζληθέο νκάδεο, αληηπξνζωπεύνληαο έλα επξύ θάζκα ηεο δηεζλνύο
δεκηνπξγηθήο ζθελήο ζην ρώξν ηνπ επίπινπ.
 DAS HAUS θαη πάιη ην 2016 ζηελ εγθαηάζηαζε DAS HAUS –Interiors on Stage,
παξνππζηάζηεθε κηα λέα δεκηνπξγία, απηήλ ηελ θνξά βαζηζκέλε ζηα ζρέδηα ηνπ Sebastian
Herkner
 Pure Startup, λένη ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο κε ηίηιν Young
Professionals –Νένη Δπαγγεικαηίεο.
 ΙMM Σπλέδξην κε ζέκα ηελ πώιεζε επίπιωλ on line. Σπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε
ζηηο 21 Ιαλνπαξίνπ 2016 ην 3ν Σπλέδξην IMM Cologne Congress , κε ζέκα : Τν Δκπόξην
Δπίπινπ 2016: Τάζεηο θαη πξννπηηθέο ζην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην ζηε Γεξκαλία θαη ζε
παγθόζκην επίπεδν.
Δ. Δπόμενες διοργανώζεις
Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ ηειεπηαίωλ εηώλ, ε δηνξγαλώηξηα εηαηξεία Koelnmesse έρεη πξνζζέζεη
ζεκαληηθέο δηεζλείο εθζέζεηο ζην πξόγξακκα ηεο, κεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη :
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 China International Kitchen and Bathroom Expo (CIKB) ζηε Σαγθάε, Γηεζλήο Έθζεζε
Κνπδίλαο θαη Μπάληνπ ζηελ Κίλα, Expo 21.10.-23/10/2016
 Interzum Guangzhou 28.03.-31.03.2016
Τν 2017 ε ΙΜΜ ζα ζπκπεξηιάβεη θαη πάιη ην ηκήκα ηεο έθζεζεο Living Kitchen (έθζεζε
επίπιωλ θνπδίλαο) http://www.livingkitchen-cologne.com/LivingKitchen/index-4.php ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2011 θαη έθηνηε πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία.
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