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Γιεθνής Έκθεζη Καηαναλωηικών Ηλεκηρικών και Ηλεκηρονικών Διδών
IFA 2017, Βερολίνο
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (01-06.09.2017) ε Γιεθνής Έκθεζη Καηαναλωηικών
Ηλεκηρικών και Ηλεκηρονικών Διδών IFA 2017 (Internationale Funkausstellung),
ζεσξνύκελε σο ε θνξπθαία εκπνξηθή έθζεζε ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαλαισηηθώλ ειεθηξνληθώλ
εηδώλ θαη νηθηαθώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ (consumer electronics and home appliances) ζηελ
Επξώπε θαη κία εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παγθνζκίσο.
Η IFA 2017 θηινμέλεζε 1.805 εθζέηεο (έλαληη 1.823 ην 2016), ζε ζπλνιηθό εθζεζηαθό
ρώξν ζρεδόλ 160 ρηι. ηκ θαη 253 ρηι. εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη θνηλό, αύμεζε 5,4% ζε ζρέζε
κε ην 2016 (240 ρηι. επηζθέπηεο), ην 50% θαη άλσ ησλ νπνίσλ, κάιηζηα, πξνεξρόηαλ από ην
εμσηεξηθό. Παξάιιεια, ζύκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνύο ησλ δηνξγαλσηώλ, ν όγθνο ησλ
εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ πνπ ζπλήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο IFA 2017 απμήζεθε θαηά 200
εθαη. Επξώ έλαληη 2016 θαη αλήιζε ζε 4,7 δηο Επξώ (IFA 2016: 4,5 δηο Επξώ).
Υςειό ήηαλ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεζλνύο Τύπνπ, κε 6.000 δεκνζηνγξάθνπο λα
παξαθνινπζνύλ ηε Δηεζλή Έθζεζε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ 2.800 δηαπηζηεπκέλνη εθπξόζσπνη
Τύπνπ από 70 ρώξεο (έλαληη 50 ρσξώλ ην 2016).
Η IFA 2017 πεξηειάκβαλε δύν επηκέξνπο ζεκαληηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ηηο “IFA Global
Markets” θαη “IFA NEXT”, πνπ δηνξγαλώλνληαη παξάιιεια κε ηελ θπξίσο Έθζεζε:
Η IFA Global Markets, ε νπνία δηνξγαλώζεθε πξώηε θνξά ην 2016, απεπζύλεηαη
απνθιεηζηηθά ζε εκπνξηθνύο επηζθέπηεο θαη αληηπξνζώπνπο θαη απνηειεί δηεπξπκέλε, ακηγώο
Β2Β «πιαηθόξκα» ζπλαληήζεσλ θαη ζύλαςεο επηηόπνπ ζπκθσληώλ κεηαμύ θαηαζθεπαζηώλ,
ζρεδηαζηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη
εμαξηεκάησλ, ηόζν εδξαησκέλσλ, όζν θαη αλεξρόκελσλ.
Η IFA NEXT (ζην πιαίζην ηεο νπνίαο δηνξγαλώλνληαη, επίζεο, ηα “IFA Summit” θαη
“IFA Keynotes”, θαζώο θαη επηκέξνπο εκεξίδεο θαη παξνπζηάζεηο), απνηειεί ηνλ θόκβν (hub)
θαηλνηνκηώλ θαη ηερλνινγηώλ αηρκήο ηεο Έθζεζεο. Εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα εληόο ηεο
Εθζέζεσο κεηαηξέπεηαη ζε ζεκείν «ζύγθιεζεο» εξεπλεηώλ, ηλζηηηνύησλ ηερλνινγίαο,
λενθπώλ εηαηξεηώλ (startup) θαη ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ, όπνπ παξνπζηάδνληαη θαη
αλαδεηθλύνληαη νη θαηλνηνκίεο ηνπ κέιινληνο, όρη κόλν από ηερλνινγηθήο, αιιά θαη από
εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δηάζηαζεο.
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