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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
  
 
    
        Ντύσσελντορφ, 11 Σεπτεμβρίου 2012 
        
 
Απολογισμός διεθνούς έκθεσης υποδημάτων και αξεσουάρ GDS – international event for 
shoes & accessories, Ντύσσελντορφ, 5-7 Σεπτεμβρίου 2012  

 
Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5-7 Σεπτεμβρίου 2012 η διεθνής έκθεση υποδημάτων και αξεσουάρ 
GDS – international event for shoes & accessories http://www.gds-online.de/ στο Ντύσσελντορφ. 
Η έκθεση διοργανώνεται από το 1956, δύο φορές κάθε χρόνο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο.   
 
Η GDS συγκέντρωσε φέτος ελαφρώς αυξημένο πλήθος εκθετών σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας 
τους 879 εκθέτες από 38 χώρες.  
 
GDS Autumn  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Εκθέτες 1.402 708 746 774 858 879 
Επισκέπτες  25.937 23.609 23.108 24.000 22.500 
Πηγή: AUMA, Messe Düsseldorf για τα στοιχεία εκθετών έτους 2012, και στοιχεία επισκεπτών 2011 και 2012 
  
Το πλήθος των επισκεπτών μειώθηκε στις 22.500, γεγονός που οι διοργανωτές της έκθεσης 
απέδωσαν στην απεργία των αεροσυνοδών της Lufthansa και την ακύρωση πλήθους πτήσεων 
προς το Ντύσσελντορφ την τελευταία ημέρα της έκθεσης. Το ήμισυ περίπου των επισκεπτών 
προήλθε από το εξωτερικό - συνολικά από 100 περίπου χώρες.  
 
Η έκθεση χωριζόταν σε 11 θεματικές ενότητες:  
 urban authentic, urban fresh, urban active, design attack στην αίθουσα 3  
 upper style, prime, white cubes contemporary design στην αίθουσα 4 
 superior στην αίθουσα 5  
 essential στην αίθουσα 6  
 kidwalk στην αίθουσα 7α  
 shop & deco στην αίθουσα 7.0  
 
Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην έκθεση είχαν οι εταιρείες από τη Γερμανία (318), ενώ 
ακολούθησαν η Ιταλία με 152 συμμετοχές, η Ισπανία (91), η Πορτογαλία (77), η Ολλανδία (67), η 
Γαλλία (42), η Μεγάλη Βρετανία (29), η Αυστρία (24) και η Βραζιλία (23).  
 
Στην έκθεση συμμετείχαν γνωστές γερμανικές και ξένες εταιρείες όπως Birkenstock, Panama 
Jack, Converse, Ipanema, Havaianas, Camel Active, Vagabond, Buffalo London, Clarks, 
Desigual, Mephisto, Salamander, Donna Carolina, Peter Kaiser, Paul Green, Scholl, Gabor, Abro, 
L.Credi, Ara, Liebeskind Berlin, Högl, Unisa, Hispanitas, Lloyd Germany, Marc, Tamaris, 
S.Oliver.  
 
Στις εταιρείες που συμμετείχαν φέτος για πρώτη φορά στην έκθεση συγκαταλέγονται, ενδεικτικά, 
οι Paco Herrero, More & More, Jack & Jones, McQ by Alexander McQueen. Αντιθέτως, 
ορισμένες εταιρείες όπως η Geox, που ήταν παρούσες στην περυσινή διοργάνωση της έκθεσης, 
δεν επανέλαβαν φέτος τη συμμετοχή τους.  
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Για πρώτη φορά φέτος συμμετείχαν τρεις εταιρείες από τη χώρα μας :  

 Castor Anatomic http://www.castoranatomic.gr/  
 FantaSea http://www.facebook.com/FantaSeaSandals  
 Fratelli Robinson http://www.robinsonshoes.gr/  
 

Οι Έλληνες εκθέτες σχεδιάζουν να επαναλάβουν πιθανώς τη συμμετοχή τους στην επόμενη GDS, 
καθώς η έκθεση τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με αγοραστές από το εξωτερικό, 
τόσο από ευρωπαϊκές, όσο και από άλλες, π.χ. ασιατικές χώρες.  
 

 

 
Τμήμα της έκθεσης που αναπτύσσεται σταδιακά είναι το παιδικό υπόδημα: εκτός από τους 
εκθέτες που παρουσιάζουν μοντέλα παιδικών παπουτσιών στο ίδιο περίπτερο με τα μοντέλα για 
ενηλίκους, στην GDS υπήρξε και ειδικός χώρος αφιερωμένος στην παιδική υπόδηση (kidswalk). 
Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, οι εκθέτες στο αντικείμενο αυτό αυξήθηκαν κατά 
16% σε σχέση με πέρυσι. Με αφορμή την αυξητική αυτή πορεία, φέτος για πρώτη φορά το 
Γερμανικό Ινστιτούτο Υποδημάτων DSI πραγματοποίησε την απονομή του βραβείου WMS 
Award κατά τη διάρκεια της GDS. Το βραβείο WMS απονέμεται ανά διετία σε καταστήματα 
πώλησης παιδικών υποδημάτων στη Γερμανία που διακρίνονται για τη λειτουργία τους κατά τα 
πρότυπα του σήματος ποιότητας για την παιδική υπόδηση WMS http://www.wms-schuh.de/ .    
 
Παράλληλα με την GDS διοργανώθηκε και φέτος η έκθεση Global Shoes – trade show for 
sourcing http://www.globalshoes-online.com/, όπου συμμετείχαν 360 εκθέτες, έναντι 440 τον 
Σεπτέμβριο 2011. Καινοτομία της φετινής Global Shoes ήταν ο χώρος Design Exchange, μια 
πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ σχεδιαστών και κατασκευαστών υποδημάτων, όπου συμμετείχαν 
ως εκθέτες 15 σχεδιαστές, κυρίως από την Ιταλία.  
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Για πρώτη φορά φέτος οι διοργανωτές της GDS παρουσίασαν σε συνεργασία με τον κλαδικό 
σύνδεσμο κατασκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Πορτογαλίας APICCAPS το 
World  Footwear Yearbook 2012, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την παγκόσμια αγορά 
υποδημάτων ανά χώρα, και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στο  
http://www.gds-
online.de/cipp/md_gds/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,1080/no_mime_type,0/~/
2012WorldFootwearYearbook.pdf  
 
Δεδομένης της ανάπτυξης της κινεζικής αγοράς, το 2013 θα είναι η πρώτη χρονιά που η έκθεση 
GDS θα επεκταθεί στη Σαγκάη: η έκθεση θα έχει την επωνυμία GDS Select - Premium European 
Shoe Fair και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ευρύτερης China International Footwear & 
Leathergoods Exhibition – CIFL στις 17- 19 Απριλίου 2013.  
 
Οι επόμενες εκθέσεις GDS στο Ντύσσελντορφ θα πραγματοποιηθούν στις 13-15 Μαρτίου 2013 
και το φθινόπωρο 2013.   
 
 

Αντιγόνη Μαριόλη 
Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 

 
 
 
Συν.: φωτογραφίες 
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