Διεθνής Έκθεζη Ραδιοηηλεοπηικών Μέζων, Ηλεκηρικών και Ηλεκηρονικών
σζκεσών ζηο Βερολίνο
Εarly Bird για αίηηζη ζσμμεηοτής ζηην IFA 2017 μέτρι ηις 15.11.2016
H IFA δελ είλαη κόλν ε πην παιηά, αιιά θαη ε πην πξσηνπόξνο έθζεζε ζηνλ θιάδν
ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ (consumer electronics). Ωζηόζν, ζηηο
ηειεπηαίεο δηνξγαλώζεηο νη επηζθέπηεο ηεο IFA είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνύλ
θαη γύξσ από ηηο ιεπθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Η επέθηαζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα έδσζε
ζηελ έθζεζε αθόκα κεγαιύηεξε ώζεζε θαη δήηεζε. Καη θέηνο, ε έθζεζε ζα ζπλερίζεη
ηελ πεξζηλή επηηπρία ζηνλ ηνκέα ηνπ νηθηαθνύ εμνπιηζκνύ (home appliances). Σην
επίθεληξν
ηεο
πεξζηλήο IFA βξέζεθαλ
όιεο
νη
ηειεπηαίεο
ηερλνινγίεο, FitnessWatches κε Music Player, θξάλε αζθαιείαο κε ζπζηήκαηα
αζθαιείαο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, Ultra HighDefinition ζηηο ηειενξάζεηο, ν
ζπλδπαζκόο δηαδηθηύνπ θαη ηειεόξαζεο, ηα smartwatches, ηα λέα tablets, ε κηθξή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή απόδνζε, ε εύθνιε θαη
«έμππλε» ρξήζε θαη κία ζεηξά από πςειήο ηερλνινγίαο πξντόληα από όιεο ηηο
επώλπκεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ.
Γηα πξώηε θόξα ππήξμε ζηελ IFA, ηόζν κεγάιε αύμεζε εθζεηώλ (13%), ζε κία
έθηαζε 158.000 η.κ. Mεηαμύ 1.823 εθζεηώλ εθπξνζσπήζεθε ε Ειιάδα από ηελ
εηαηξία MEGA EURONICS. Ο αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ απμήζεθε, αθνύ
πεξηζζόηεξνη από 240.000 επηζθέπηεο, από απηνύο νη 64.000 από ρώξεο εθηόο
Γεξκαλίαο, έζπεπζαλ λα δνπλ ηε κεγαιύηεξε θαη παγθνζκίσο ζεκαληηθόηεξε έθζεζε
ζηνλ θιάδν ησλ ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Πνπζελά αιινύ ζηνλ
θόζκν δελ ππάξρεη κία ηόζν κεγάιε ζπγθέληξσζε παξαγσγώλ, πξνκεζεπηώλ θαη
εκπόξσλ θαη κία ηέηνηα πιαηθόξκα παξαγγειηώλ.
Ιδηαίηεξε απήρεζε ζηνπο επηζθέπηεο είρε θαη ν λένο κηθξόο εθζεζηαθόο ρώξνο
«Smart Home», πνπ πξνζηέζεθε ζηελ αίζνπζα 6.2. Εθεί 40 εθζέηεο από 15 ρώξεο
παξνπζίαζαλ ζε εθζεζηαθό ρώξν 3.000 η.κ. ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο πάλσ ζηνλ θιάδν
ηνπ νηθηαθνύ απηνκαηηζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θσηηζκνύ, ηεο ζεξκνθξαζίαο
δσκαηίνπ, ηεο ζέξκαλζεο, ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.
Σηελ IFA 2017 ζα παξνπζηαζηεί θαη πάιη ν εθζεζηαθόο ρώξνο «House of sound»,
πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο πξνκεζεπηέο ηερλνινγίαο ήρνπ λα παξνπζηάζνπλ ζε
έλα πεξηβάιινλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θαηάιιεια δνκεκέλν γηα πιήξε ερεηηθή
θάιπςε, ηα πξντόληα ηνπο.
Τα εθζέκαηα ηεο IFA απνηεινύληαη από ηνπο εμήο ηνκείο:
Ηλεκηρονικά καηαναλωηικά αγαθά: Audio, Hi-Fi, High End, TV & Video, MP3, BluRay, θηλεηά, tablets, media, DVD, ςεθηαθή ηειεόξαζε, θαισδηαθή θαη δνξπθνξηθή
ηερλνινγία, Λεσκές
ζσζκεσές: Ψπγεία,
πιπληήξηα,
θνπδίλεο,
κηθξνζπζθεπέο, Multimedia: TV/PC, Internet, Online, Edutainment,
Παηρλίδηα, Πληροθορική: Online,Software/Hardware, Internet,
εμνπιηζκόο HomeOffice, Broadcasting: Ψεθηαθή
ηειεόξαζε, Multimedia Broadcasting,Ψηθιακή
θωηογράθιζη.
Νέοι
ηομείς
ηης IFA: Smart Home, House of sound, IFA iZone (Mac, iTech, Apps), IFA eLibrary (
βηβιία γηα tablets θαηeReaders) θαη IFA TecWatch (ηερλνινγίεο ηνπ αύξην, ιύζεηο γηα
3D, Super HD).
Ιζηνζειίδα ηεο έθζεζεο: www.ifa-berlin.de Τν Ειιελνγεξκαληθό Εκπνξηθό θαη
Βηνκεραληθό Επηκειεηήξην, απνθιεηζηηθόο αληηπξόζσπνο ηνπ Εθζεζηαθνύ

Οξγαληζκνύ ηνπ Βεξνιίλνπ ζηελ Ειιάδα, δηαζέηεη, όπσο θάζε ρξόλν,κάρηες
ειζόδοσ με μειωμένη ηιμή θαη επιπλέον έκπηωζη 10% για ηα μέλη ηοσ.
Σηελ Αζήλα, ηει.: 210 64 19 037 θαη ζηε Θεζζαινλίθε, ηει. 2310 32 77 33.

