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H ισχυρή ανάκαμψη στον τομέα φιλοξενίας συνεδριακών και εμπορικών εκθέσεων 

στην ισπανική πρωτεύουσα 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, ο επίσημος φορέας 

διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων της Μαδρίτης, IFEMA, δείχνει σημάδια 

ανάκαμψης, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, από όσο αναμενόταν, σε συνέχεια της υγειονομικής 

κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19. Αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη τους πρώτους 

έξι μήνες του 2022, πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με φυσική παρουσία, σχεδόν όλες οι 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις / εκθέσεις / συνέδρια εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Ο  τζίρος του IFEMA για το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στα 115 εκατ. ευρώ, ποσό υψηλότερο, κατά 

30%, σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις για την συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η θετική 

εξέλιξη οδηγεί σε εκτιμήσεις, για έσοδα αξίας 178 εκατ. ευρώ, για το σύνολο του 2022, αριθμός 

που είναι μεγαλύτερος κατά 80%, σε σύγκριση με το 2021, οπότε είχε υλοποιηθεί μικρότερο 

μέρος του εκθεσιακού προγράμματος, ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την 

σταδιακή επαναφορά στις εκδηλώσεις με φυσική παρουσία, λόγω των ειδικών συνθηκών, που 

δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού.  

Τον μήνα Ιανουάριο πραγματοποιήθηκε η πολλά υποσχόμενη εμπορική έκθεση, που αφορά τον 

κλάδο του τουρισμού, Fitur, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 110.000 

επαγγελματίες, προερχόμενοι από 127 χώρες. Η επιτυχημένη διεξαγωγή της έδωσε την 

εκκίνηση για την πραγματοποίηση άλλων 145 εκθέσεων και εκδηλώσεων (εταιρικών ή 

ψυχαγωγικών), στις οποίες συμμετείχαν 8.500 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 1.870, δηλαδή το 

22% ήταν διεθνείς) και εκτιμάται ότι παρευρέθηκαν περί τα 720.000 άτομα. Σημειώνεται, επίσης, 

ότι η ισπανική πλευρά υποστηρίζει ότι η Fitur ήταν και η πρώτη διεθνής έκθεση, που 

επαναλήφθηκε τον Μάιο του 2021, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη 

θέληση της χώρας για επιστροφή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας κλάδων της οικονομίας, 

που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί τόσο για τον τομέα του τουρισμού, την παύση απώλειας εσόδων 

από τις ακυρώσεις των δρώμενων και την ισπανική πραγματικότητα εν γένει. 

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου, πραγματοποιήθηκαν έξι συνέδρια, με 

παρουσία 20.000 επαγγελματιών. Μεταξύ των σημαντικότερων γεγονότων, ξεχώρισαν το 

Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και το Παγκόσμιο 

Συνέδριο ATM (World ATM Congress), που αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στον χώρο της 

αεροναυτιλίας. 

Τέλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής του IFEMA, κ. José Vicente de los 

Mozos, τα θετικά οικονομικά στοιχεία του θεσμού επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητα του 

IFEMA, να διατηρήσει το πρόγραμμά του σε περιόδους εξαιρετικής πολυπλοκότητας, 
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εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών του, με τα οφέλη που προκύπτουν να 

μην διαχέονται μόνο στους τομείς, που εκπροσωπούνται σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά συνολικά 

στην οικονομία της Μαδρίτης και γενικότερα της Ισπανίας.  
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