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Απολογισμός διεθνούς έκθεσης Orgatec, Κολωνία, 23-27 Οκτωβρίου 2012  
 

 
Πραγματοποιήθηκε στην Κολωνία στις 23-27 Οκτωβρίου 2012 η διεθνής έκθεση Orgatec 2012 – 
Modern Office and Object. Η Orgatec διοργανώνεται ανά διετία και το αντικείμενο της είναι τα 
έπιπλα γραφείου, καθώς και άλλα προϊόντα και εφαρμογές που αφορούν τους χώρους γραφείου, 
όπως φωτισμός, ακουστική, οργάνωση γραφείου, media technology, επένδυση δαπέδου και 
διαχωριστικά γραφείου.  
 
Στη φετινή Orgatec συμμετείχαν 622 εταιρείες από 35 χώρες. Την έκθεση επισκέφθηκαν φέτος 
περίπου 50.000 επισκέπτες από 123 χώρες, το ήμισυ εκ των οποίων από χώρες εκτός Γερμανίας. 
Αυξημένη ήταν η προσέλευση από την Ανατολική Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, ΗΠΑ και 
Τουρκία, ενώ αντιθέτως μειωμένη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας.  
 
Orgatec   2006 2008 2010 2012 
Εκθέτες 618 615 590 622 
Επισκέπτες 57.189 52.699 50.237 50.000 
Πηγή: AUMA, Koelnmesse για τα στοιχεία 2012 
 
Ανάμεσα στους εκθέτες συγκαταλέγονταν σημαντικές εταιρείες όπως Dauphin, Interstuhl, Vitra, 
Febrü, Κ+Ν, bene, brühl, Waldmann, Tobias Grau, Walter Knoll, Artemide, καθώς και η Nowy 
Styl Group στην οποία ανήκει από το Μάιο του 2011 η Sato Office GmbH-Grammer Office.  
 

  
 
Το 40% περίπου των εκθετών προέρχονταν από τη Γερμανία, ενώ μεγάλος αριθμός εκθετών 
προήλθε επίσης από την Ιταλία (59), την Ισπανία (27), τις σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία 23, 
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Δανία 19), και την Ελβετία (17). Συλλογικά περίπτερα στην έκθεση διέθεταν η Ιταλία, Κίνα και 
Ταϊβάν, ενώ η συμμετοχή των ισπανικών εταιρειών του κλαδικού συνδέσμου Famo έγινε σε 
ξεχωριστά περίπτερα.   
 
Στην έκθεση συμμετείχε επίσης ο Σύνδεσμος των Γερμανικών Εταιρειών Επίπλων Γραφείου bso 
– Verband Büro- Sitz- und Objektmöbel e.V. http://www.buero-forum.de/. Πρόσφατη 
πρωτοβουλία της bso, μεταξύ άλλων, είναι η πιστοποίηση προϊόντων, συμβούλων και εμπόρων 
επίπλων γραφείου με το σήμα Quality Office με βάση τα κριτήρια ποιότητας της οδηγίας L-Q-
2010, βλ. http://quality-office.org. Κατά τη διάρκεια της Orgatec παρουσιάστηκε επίσης η έρευνα 
που εκπονήθηκε κατ’εντολή της bso από την εταιρεία συμβούλων TrendBüro με τίτλο New Work 
Order και θέμα τις μεταβολές στο χώρο εργασίας που επιφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
και οι νέες μορφές συνεργασίας, π.χ. με την καθιέρωση ανοικτών χώρων “Open Space”, βλ. 
http://www.buero-forum.de/de/blog/.    
 
Στη φετινή έκθεση υπήρξαν τρία «θεματικά περίπτερα» - competence centers, που αφορούσαν τον 
φωτισμό, την ακουστική και την τεχνολογία media. Η θεματολογία των περιπτέρων καταδεικνύει 
την προσπάθεια των διοργανωτών να εστιάσουν - πέραν της εργονομίας, της σχεδίασης και της 
οικολογίας/αειφορίας – σε θέματα που θα απασχολήσουν τον κλάδο τις ερχόμενες δεκαετίες, τόσο  
εξαιτίας τεχνολογικών εξελίξεων όσο και εξαιτίας κοινωνικών μεταβολών, με τη συμμετοχή στην 
αγορά εργασίας όλο και μεγαλύτερων ηλικιών.  
 
Η επόμενη Orgatec θα πραγματοποιηθεί στην Κολωνία στις 21-25 Οκτωβρίου 2014.  
 

 
Αντιγόνη Μαριόλη 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 
 
 
 
Συν.: φωτογραφίες 
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