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ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ IFA 2018,  

31 Αυγοφςτου-5 επτεμβρίου 2018, Βερολίνο 

 

Πραγματοποιικθκε ςτο Βερολίνο (31.08-05.09.2018) θ Διεκνισ Ζκκεςθ Καταναλωτικϊν Ηλεκτρικϊν 

και Ηλεκτρονικϊν Ειδϊν “IFA 2018” (Internationale Funkausstellung), κεωροφμενθ ωσ θ κορυφαία 

εμπορικι ζκκεςθ του κλάδου των καταναλωτικϊν θλεκτρονικϊν ειδϊν και οικιακϊν θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν (consumer electronics and home appliances) ςτθν Ευρϊπθ και μία εκ των ςθμαντικότερων 

παγκοςμίωσ. 

Η IFA 2018 φιλοξζνθςε 1.814 εκκζτεσ (ζναντι 1.805 το 2017), ςε ςυνολικό εκκεςιακό χϊρο ςχεδόν 

161.200 τμ., ενϊ προςζλκυςε 245 χιλ. εμπορικοφσ επιςκζπτεσ και κοινό (253 χιλ. επιςκζπτεσ το 2017), εκ 

των οποίων το 50% και άνω, μάλιςτα, προιρχετο από το εξωτερικό. Παράλλθλα, ςφμφωνα με τουσ 

υπολογιςμοφσ των διοργανωτϊν, ο όγκοσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν που ςυνιφκθςαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ IFA 2018, κινθκείσ ςτα ίδια του προθγουμζνου ζτουσ επίπεδα, ανιλκε ςε 4,7 δισ Ευρϊ. 

Υψθλό ιταν και το ενδιαφζρον του διεκνοφσ Τφπου, με 6.000 δθμοςιογράφουσ από 75 χϊρεσ να 

παρακολουκοφν τθ Διεκνι Ζκκεςθ (ζναντι δθμοςιογραφικισ κάλυψθσ από 70 χϊρεσ το 2017), ενϊ 

ςυνολικά 160 χϊρεσ παρουςίαςαν ανταποκρίςεισ και τεχνολογικά νζα από τθν IFA 2018 . 

Όπωσ και το 2017, κεντρικι κζςθ ςτο πρόγραμμα τθσ φετινισ IFA 2018 είχαν οι επί μζρουσ 

«ενότθτεσ», "IFA Global Markets” και “IFA NEXT“, που διοργανϊνονται παράλλθλα με τθν κυρίωσ Ζκκεςθ: 

Η IFA Global Markets, θ οποία απευκφνεται αποκλειςτικά ςε εμπορικοφσ επιςκζπτεσ και 

αντιπροςϊπουσ, αποτελεί διευρυμζνθ, αμιγϊσ Β2Β «πλατφόρμα» ςυναντιςεων και ςφναψθσ επιτόπου 

ςυμφωνιϊν μεταξφ καταςκευαςτϊν εξοπλιςμοφ, ςχεδιαςτϊν, προμθκευτϊν και αγοραςτϊν θλεκτρικϊν 

και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και εξαρτθμάτων, τόςο εδραιωμζνων, όςο και ανερχόμενων, από όλον τον 

κόςμο. Μάλιςτα, θ IFA Global Markets λαμβάνει χϊρα εκτόσ του Εκκεςιακοφ Κζντρου Βερολίνου, ςτουσ 

ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ του STATION-Berlin, ενόσ παλαιοφ ςιδθροδρομικοφ ςτακμοφ ςτο κζντρο 

του Βερολίνου, ο οποίοσ ζχει μετατραπεί ςε διεκνοφσ φιμθσ κόμβο (hub) νζων τεχνολογιϊν και 

καινοτόμων νεοφυϊν επιχειριςεων. 

Η IFA NEXT, θ οποία αποτελεί τθν κεντρικι «πλατφόρμα» καινοτομιϊν και τεχνολογιϊν αιχμισ τθσ 

Ζκκεςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ διοργανϊνονται, επίςθσ, οι παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ "IFA Summit", "IFA 

Keynotes", αλλά και –για πρϊτθ φορά το 2018- το "IFA Shift Automotive" (ειδικό «φεςτιβάλ» αφιερωμζνο 



 

ςτθν ςφγχρονθ, καινοτόμο αυτοκίνθςθ), ωσ επίςθσ και δεκάδεσ επί μζρουσ ομιλίεσ, θμερίδεσ, 

διαγωνιςμοί τεχνολογίασ/επιχειρθματικϊν ςχεδίων κλπ. Ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα εντόσ τθσ 

Εκκζςεωσ μετατρζπεται ςε ςθμείο «ςφγκλιςθσ» ερευνθτϊν, ινςτιτοφτων τεχνολογίασ, νεοφυϊν εταιρειϊν 

(startup), επενδυτϊν και ςτελεχϊν πολυεκνικϊν επιχειριςεων, όπου παρουςιάηονται και αναδεικνφονται 

οι τεχνολογικζσ, αλλά και εμπορικζσ και επιχειρθματικζσ καινοτομίεσ του μζλλοντοσ. 

Ελλθνικι ςυμμετοχι: Δίκτυο καταςτθμάτων ΣΕΗΟΣ (Συνεταιριςμόσ Εμπόρων Ηλεκτρικϊν Οικιακϊν 

Συςκευϊν), ωσ μζλοσ και εντόσ του ευρφτερου Περιπτζρου τθσ διεκνοφσ αλυςίδασ καταςτθμάτων 

Euronics. 

 

Η διοργάνωςθ τθσ IFA 2019 προγραμματίηεται το διάςτθμα 06-09 Σεπτεμβρίου 2019. 

 

Πθγι: Messe Berlin 
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