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Περιγραφή της έκθεσης  
 
Στη φετινή έκθεση IMM συμμετείχαν 1.157 επιχειρήσεις από 54 χώρες. Περίπου μία στις τρεις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν γερμανική, ενώ δύο στις τρεις προήλθαν από το εξωτερικό.  
 
Οι θεματικές ενότητες της έκθεσης παρέμειναν ίδιες με την προηγούμενη χρονιά:  
 

1. [d3] design talents 
2. Basic: International basics  
3. Pure Village : creative furnishing concepts http://www.purevillage.de/  
4. Pure: διεθνές top-design  
5. Comfort: ταπετσαρισμένα έπιπλα 
6. Smart: παιδικά και νεανικά έπιπλα  
7. Sleep:  στρώματα  και σκεπάσματα 
8. Prime: μοντέρνα έπιλα καθιστικού και κρεβατοκάμαρας, παιδικό δωμάτιο, αξεσουάρ,  

καρέκλες, τραπέζια, τραπεζαρίες, Solid – μασίφ έπιπλα  
 
Συνεχίζοντας την προσπάθειά της να επεκτείνει το αντικείμενό της πέραν των επίπλων και σε 
άλλα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και διαμόρφωσης χώρου, και να απευθυνθεί ακόμα 
περισσότερο σε αρχιτέκτονες εσωτερικών χωρών/διακοσμητές, η ΙΜΜ τροποποίησε φέτος το 
περυσινό concept Pure Textile και διοργάνωσε για πρώτη φορά το τμήμα της έκθεσης Living 
Interiors http://www.livinginteriors-cologne.de/, όπου συμμετείχαν 120 εταιρείες στις κατηγορίες 
προϊόντων φωτισμού, δαπέδου, ταπετσαρίας και μπάνιου.  
 
Συμμετοχές και επισκεψιμότητα 
 
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε φέτος στις συμμετοχές από την Ιταλία, καθώς κάποιες εταιρείες 
που δεν ήταν παρούσες τα προηγούμενα χρόνια, επανήλθαν φέτος στην ΙΜΜ. Έτσι, το πλήθος 
των εκθετών από την Ιταλία έφθασε τους 84 έναντι 60 την περυσινή χρονιά, με σημαντικές 
παρουσίες όπως η Cassina, B&B Italia, Poliform, Natuzzi, Minotti, Kartell, Kristalia, Calligaris, 
Moroso.  
 
Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κυμάνθηκε η συμμετοχή εταιρειών από τη Δανία (44), την Ολλανδία 
(44), την Ελβετία (36) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
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Αντιθέτως, μειωμένη κατά το ήμισυ ήταν η τουρκική συμμετοχή, που αριθμούσε μόλις εννέα 
εταιρείες φέτος, έναντι είκοσι πέρυσι.  Πιθανότατα η μη προσέλευση των εταιρειών αυτών στην 
ΙΜΜ εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των τουρκικών εκθέσεων επίπλου, 
κυρίως της IMOB http://www.ite-imob.com/ στην Κωνσταντινούπολη.  
   
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι εθνικές συμμετοχές αφορούσαν κατά κύριο λόγο το τμήμα 
της έκθεσης international basics, όπου συγκεντρώνονται οι εταιρείες από τις χώρες της Άπω 
Ανατολής (Κίνα, Ινδονησία, Ταϊβάν,  Σιγκαπούρη, Hong Kong, Μαλαισία). Υπήρξε επίσης 
συλλογική συμμετοχή εταιρειών από τη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, τη 
Βουλγαρία και την Πολωνία, καθώς και εταιρειών από την Αίγυπτο, Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Σερβία, 
Ουκρανία και Βιετνάμ υπό την ομπρέλα του Swiss Import Promotion Programme 
http://www.sippo.ch.   
 
Σημειώνεται ακόμα η συλλογική συμμετοχή 22 γερμανικών εταιρειών από την Βεστφαλία – 
περιοχή όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της παραγωγής επίπλων στη Γερμανία - στον κοινό 
χώρο Möbelmeile http://www.moebel-meile.com/.    
 
 

  

  
 
Οι επισκέπτες της έκθεσης έφθασαν τις 115.000. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από το 
πλήθος των επισκεπτών στην περυσινή έκθεση, οπότε είχε πραγματοποιηθεί παράλληλα και η 
έκθεση επίπλων κουζίνας Living Kitchen. Ωστόσο, σε σχέση με την προηγούμενη συγκρίσιμη 
διοργάνωση της IMM, το 2010, o αριθμός των επισκεπτών εμφανίζεται φέτος, με βάση τα 
στοιχεία των διοργανωτών, αυξημένος κατά 14%. Σε ότι αφορά την προέλευση των επισκεπτών, 
το 42% προήλθε από το εξωτερικό, με αυξημένη την προσέλευση κυρίως από την Ιταλία και τη 
Ρωσία, ενώ αύξηση καταγράφηκε και στους επισκέπτες από την Ασία και την Αμερική.     
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Ελληνική συμμετοχή  
 
Στην ΙΜΜ συμμετείχαν, για πρώτη φορά φέτος, έξι ελληνικές εταιρείες επίπλου, υπό την κοινή 
επικοινωνιακή ομπρέλα “Furniture From Greece” http://www.furniturefromgreece.com/ στην 
αίθουσα 5.2.  

1. Candia Strom  
2. Corpus  
3. De-code 
4. Elite Strom  
5. Lattas  
6. Morphos  
 

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 – παρά το ότι η συστέγαση όλων των ελληνικών 
εταιρειών στην ίδια αίθουσα είχε ως αποτέλεσμα να μην βρίσκονται στον επιμέρους χώρο της 
έκθεσης που αφορά ιδιαίτερα το αντικείμενο της κάθε μίας.  
 
Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων των ελληνικών εταιρειών στο χώρο του design θεωρούμε το 
γεγονός ότι η εταιρεία Morphos συμπεριλήθηκε στον οδηγό της έκθεσης με τις καλύτερες 
εταιρείες και προϊόντα που συντάσσει το Architonic http://www.architonic.com/.  
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Παράλληλες εκδηλώσεις  
 
Σημειώνεται επίσης, ότι παράλληλα με την ΙΜΜ πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδηλώσεων με θέμα 
το design, είτε εντός των χώρων της έκθεσης, είτε σε άλλους χώρους στην Κολωνία, για 
παράδειγμα η απονομή του δέκατου βραβείου Interior Innovation Award σε συνεργασία με το 
German Design Council http://www.german-design-council.de/ και η παρουσίαση καινοτομιών 
στο χώρο της έκθεσης Boulevard of Innovations.  
 
Τέλος, η διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης παρείχε τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες εταιρείες 
να αναζητήσουν συνεργατές μέσω του Συνδέσμου των Εμπορικών Αντιπροσώπων της Γερμανίας 
CDH, που αριθμεί 11.000 μέλη, βλ. http://www.imm-
cologne.com/en/imm/diemesse/events_veranstaltungen/agentenbrsecdh/index.php .  
 
Η επόμενη διοργάνωση της ΙΜΜ // Living Kitchen θα πραγματοποιηθεί στις 14 -20 Ιανουαρίου 
2013.  

 
 

Αντιγόνη Μαριόλη 
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄ 


