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 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

  

   
 

        Νηύζζειληνξθ, 19 Σεπηεκβξίνπ 2016 

   

 

Θέμα: Απολογιζμόρ διεθνούρ έκθεζηρ βπεθικού και παιδικού εξοπλιζμού Kind + Jugend   

(Κολωνία, 15-18 επηεμβπίος 2016)  

 

 

A. Πεπιγπαθή-ηαηιζηικά ζηοισεία 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνισλία ζηηο 15-18 Σεπηεκβξίνπ 2016 ε εμεηδηθεπκέλε έθζεζε 

βξεθηθνύ θαη παηδηθνύ εμνπιηζκνύ Kind+Jugend, 

http://www.kindundjugend.de/kindundjugend/index.php  πνπ επηζθεθζήθακε, ε νπνία  

πξνζέιθπζε 1.204 εθζέηεο από 53 ρώξεο θαη 22.000 επηζθέπηεο θαηαιακβάλνληαο έθηαζε 

100.000 η.κ. εθηεηλόκελε ζε δύν αίζνπζεο ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Köln.  

 

Η Kind +Jugend πξαγκαηνπνηείηαη από ην 1960 θάζε ρξόλν ζηελ Κνισλία θαη αθνξά πξντόληα 

βξεθηθνύ θαη παηδηθνύ εμνπιηζκνύ, όπσο έπηπια γηα ην παηδηθό δσκάηην, θαξόηζηα, θαζίζκαηα 

αζθαιείαο γηα ην απηνθίλεην, ιεπθά είδε, ξνπρηζκό γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί, θαζώο θαη 

παηρλίδηα.   

 

Φέηνο ηόζν ν αξηζκόο ησλ εθζεηώλ, όζν θαη ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ήηαλ πςειόηεξνο από 

πνηέ. Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαθάησ δηάγξακκα, ζηε θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ 1.204 

εθζέηεο (1.101 εθζέηεο πέξπζη) ην 82% ησλ νπνίσλ ήηαλ από ην εμσηεξηθό. Η πξνζέιεπζε ησλ 

επηζθεπηώλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 22.000 άηνκα (έλαληη 21.277 ην 2015), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 

πεξίπνπ +3,4% ζε ζρέζε κε πέξπζη, εθ ησλ νπνίσλ νη 7.023 πξνέξρνληαλ  από ηελ Γεξκαλία θαη 

νη 14.982 από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Σεκαληηθή αύμεζε παξνπζίαζε ν αξηζκόο ησλ επηζθεπηώλ 

από ρώξεο εθηόο ΕΕ.   

 

 

 

 

 

 
Πεγή: AUMA θαη γηα ηα ζηνηρεία 2016 Messe Köln 

 

 

http://www.kindundjugend.de/kindundjugend/index.php
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Β. ςμμεηοσή  

 

Σηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ σο εθζέηεο ζεκαληηθέο εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεύνληαη ζην παηδηθό 

παηρλίδη θαη ζην βξεθηθό εμνπιηζκό όπσο  νη Chicco –Artsana S.p.A., BABYBJÖRN, Selecta 

Speilzeug AG, HABA, JANOD MEDELA, AVENTIS θαη NUK. Σεκεηώλεηαη αθόκα όηη πνιιέο 

ρώξεο ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε κε ζπιινγηθά πεξίπηεξα, όπσο γηα παξάδεηγκα ε Βξεηαλία, 

Τνπξθία, ΗΠΑ, Κίλα, Ιζπαλία, Γαιιία.  Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εθζεηώλ (πεξίπνπ 82%) 

πξνήιζε από ην εμσηεξηθό, όπσο επίζεο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο (71%) ησλ πεξίπνπ 22.000 

επηζθεπηώλ, επηβεβαηώλνληαο ην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο.  

 

Γ. Δλληνική ζςμμεηοσή 

Σηελ θεηηλή Kind +Jugend ζπκκεηείραλ νη εμήο ειιεληθέο εηαηξείεο:  

1. Casababy http://www.casababy.gr/ - παηδηθά θαη βξεθηθά έπηπια (γηα ηέηαξηε θνξά) 

2. Blue and Red -  www.blueandred.gr δηαθόζκεζε παηδηθνύ δσκαηίνπ (γηα πξώηε θνξά) 

 

Γ. Δκδηλώζειρ-Βπαβεία 

Η Kind + Jugend  ζπλνδεύηεθε θαη θέηνο από εθηελέζηαην παξάιιειν πξόγξακκα εθδειώζεσλ,  

νκηιηώλ θαη δηαγσληζκώλ. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζπγθέληξσζε ν δηαγσληζκόο Kids Design Award 

2016, πνπ επηθεληξώλεηαη ζηηο θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ηνπ βξεθηθνύ θαη παηδηθνύ εμνπιηζκνύ λέσλ 

ζρεδηαζηώλ. Επηπιένλ  έιαβαλ ρώξα εθδειώζεηο γηα ηελ απνλνκή ηνπ βξαβείνπ Innovation 

Award 2016 πνπ επηβξαβεύεη ηηο ζεκαληηθόηεξεο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα βξεθηθνύ θαη παηδηθνύ 

εμνπιηζκνύ, ηνπ βξαβείνπ Consumer Award 2016  πνπ επηβξαβεύεη ηα θαιύηεξα πξντόληα από 7 

ρώξεο θαηόπηλ ςεθνθνξίαο από θαηαλαισηέο, ελώ ηέινο έιαβε ρώξα ην Trend Forum κε  νκηιίεο 

από επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ  ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα δεηήκαηα ηνπ θιάδνπ.  

 

Η επόκελε Kind +Jugend http://www.kindundjugend.de ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Κνισλία ζηηο 

11-14 Σεπηεκβξίνπ 2017. 
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