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Μετάθεση Διεθνούς Έκθεσης Biofach - Vivaness 2022 
Πραγματοποίηση Διεθνούς Έκθεσης Spielwarenmesse σε ψηφιακή μορφή 

 

Λόγω της σημαντικής αύξησης των περιστατικών covid που καταγράφονται 

στη Βαυαρία, ο εκθεσιακός φορέας Nürnberg Messe GmbH προέβη στην μετάθεση της 

Διεθνούς Έκθεσης Biofach / Vivaness 2022, η οποία προγραμματίζεται να διεξαχθεί 

σε υβριδική μορφή από τις 26 – 29 Ιουλίου 2022 στη Νυρεμβέργη. Για τη διεξαγωγή 

της έκθεσης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και θα εφαρμοστεί 

αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο επισκεπτών και εκθετών. 

Η Δ.Ε. Βιofach Vivaness έχει μεγάλη διεθνή εμβέλεια και θεωρείται ως η 

σημαντικότερη έκθεση βιολογικών προϊόντων και καλλυντικών παγκοσμίως. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έκθεση πραγματοποιήθηκε το 2021 σε ψηφιακή μορφή, 

ενώ το 2020 συμμετείχαν 3.792 εκθέτες από τη Γερμανία και πάνω από 110 άλλες 

χώρες, με το μεγαλύτερο αριθμό ξένων εκθετών να προέρχεται από Ιταλία, Ισπανία, 

Γαλλία, Αυστρία, Τουρκία, Ελβετία, Βέλγιο, Ολλανδία. Την έκθεση επισκέφθηκαν το 

2020 πάνω από 47.000 εμπορικοί επισκέπτες. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η 

συνεχιζόμενη αύξηση της ελληνικής συμμετοχής. Το 2020 συμμετείχαν 17 ελληνικές  

εταιρείες βιολογικών προϊόντων και καλλυντικών, ενώ για το 2021 είχαν δηλώσει 

συμμετοχή 20 ελληνικές εταιρείες. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν 

να αντλήσουν αναλυτικότερες πληροφορίες από τον ακόλουθο διαδικτυακό 

σύνδεσμο. 

Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία Spielwarenmesse eG ανακοίνωσε την 

πραγματοποίηση της Διεθνούς Έκθεσης Spielwarenmesse 2022 σε ψηφιακή μορφή 

(από τις 2 - 6 Φεβρουαρίου 2022) μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Spielwarenmesse 

Digital. Η εν λόγω διοργάνωση αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή έκθεση του κλάδου 

κατασκευής και εμπορίας παιχνιδιού παγκοσμίως. Το 2020 παρουσιάστηκαν στην 

έκθεση 1 εκατ. προϊόντα και συμμετείχαν 2.843 εκθέτες (από 70 χώρες) και 62.000 

επισκέπτες από (136 χώρες). 

Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και εμπορικοί επισκέπτες μπορούν 

να έρθουν σε επαφή με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(επίσημος αντιπρόσωπος της έκθεσης Spielwarenmesse στην Ελλάδα και την Κύπρο) 

στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: κα Δήμητρα Καλύβα, +30 210 6419019, 

d.kaliva@ahk.com.gr. 

https://www.biofach.de/en
https://digital.spielwarenmesse.de/en/
https://digital.spielwarenmesse.de/en/

