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        Νηχζζειληνξθ, 15 Φεβξνπαξίνπ 2016 

   

 

Απολογιζμόρ Διεθνούρ Έκθεζηρ Τποδημάηυν και Αξεζοςάπ GDS – Global Destination for 

shoes & accessories, Νηύζζελνηοπθ, 10-12 Φεβποςαπίος 2016 

 

 

Α. Πεπιγπαθή  Έκθεζηρ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 10-12 Φεβξνπαξίνπ 2016 ε δηεζλήο έθζεζε ππνδεκάησλ θαη 

αμεζνπάξ GDS – Global Destination for shoes & accessories http://www.gds-online.de/ ζην 

Νηχζζειληνξθ. Η έθζεζε δηνξγαλψλεηαη απφ ην 1956, δχν θνξέο θάζε ρξφλν, ηνλ Φεβξνπάξην 

θαη ηνλ Ινχιην, ελψ γηα ηέηαξηε θνξά έιαβε ρψξα εθ παξαιιήινπ θαη ην show ππνδεκάησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο tag it! The Private label Show  http://www.tag-it-show.com/.    

 

Η GDS θέηνο παξνπζίαζε κείσζε σο πξνο ην πιήζνο ησλ εθζεηψλ ζε ζρέζε κε πέξπζη, 

θζάλνληαο ηνπο 800 εθζέηεο.   

 

GDS Autumn  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δθζέηεο 746 774 858 879 859 783 909 800 

Δπηζθέπηεο 23.609 23.108 24.000 22.500 19.408 16.486 16.302 15.200 
Πεγή: AUMA, Messe Düsseldorf γηα ηα ζηνηρεία εθζεηψλ έηνπο 2016 

 

Τν πιήζνο ησλ επηζθεπηψλ κεηψζεθε αθφκα πεξαηηέξσ θαη αλήιζε ζε 15.200 (-6,7%), γεγνλφο 

πνπ νη δηνξγαλσηέο ηεο έθζεζεο απέδσζαλ ζηελ θξίζε πνπ έρεη ν θιάδνο ππνδεκάησλ, ελψ φπσο 

επεζήκαλε ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο Messe Dusseldorf θ. Werner Matthias 

Dornscheidt , «Δίκαζηε απνγνεηεπκέλνη πνπ δελ κπφξεζαλ λα έξζνπλ πεξηζζφηεξνη επηζθέπηεο,  

θαζψο απηνί πνπ επηζθέθζεθαλ θέηνο ηελ έθζεζε, ηελ βαζκνιφγεζαλ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο ζεδφλ».  

 

 

Η έθζεζε ρσξηδφηαλ ζε 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο:  

 HIGHSTREET, versatile, innovative, γλσζηέο κάξθεο ππνδεκάησλ θαη ππνδήκαηα γηα παηδηά 

ζηηο αίζνπζεο 3,4,5  

 STUDIO, exclusive, avant-garde ζηελ αίζνπζα 9 

 POP UP urban, alternative superior ζηελ αίζνπζα 5  

 

B. ςμμεηοσέρ 

Τε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε είραλ νη εηαηξείεο απφ ηε Γεξκαλία (216), ελψ 

αθνινχζεζαλ ε Ιηαιία κε 91 ζπκκεηνρέο, ε Κίλα (66), ε Οιιαλδία (48), ε Πνξηνγαιία  (47), ε 

Ιζπαλία (45), ε Γαιιία (25). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν αξηζκφο ησλ εθζεηψλ δηαξθψο 

ζπξξηθλψλεηαη.   

 

http://www.gds-online.de/
http://www.tag-it-show.com/
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Σηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ γλσζηέο γεξκαληθέο θαη μέλεο εηαηξείεο φπσο Birkenstock, Bugatti, 

Camel Active, Crocs, Ipanema, Havaianas, Clarks, Gant, Gerry Weber shoes, gx by Gwen Stefani, 

Hispanitas, Tamaris. Σηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ θέηνο γηα πξψηε θνξά ζηελ έθζεζε 

ζπγθαηαιέγνληαη, ελδεηθηηθά, Alberto Premi, Bergstein, Goby, Kenneth Cole, Marla, Obrigada, 

Timberland, Trussardi.  

 

Η Πνξηνγαιία είρε εζληθφ πεξίπηεξν θαη ππνζηήξημε δπλακηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ εθζεηψλ ηεο. 

Έηζη, ε ζπκκεηνρή ηεο Πνξηνγαιίαο πεξηιάκβαλε ηε δηαλνκή ελφο θνηλνχ θαηαιφγνπ εθζεηψλ θαη 

ηελ χπαξμε ελφο πεξηπηέξνπ ηνπ θιαδηθνχ ζπλδέζκνπ Καηαζθεπαζηψλ Υπνδεκάησλ θαη 

Γεξκάηηλσλ Δηδψλ ηεο Πνξηνγαιίαο APICCAPS- Associação Portuguesa dos Industriais de 

Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos. Απνηέιεζκα ηεο ηαθηηθήο απηήο είλαη 

ε πνξηνγαιηθή  ζπκκεηνρή λα γίλεηαη ηδηαηηέξσο αηζζεηή ζηελ έθζεζε.  

 

Φέηνο ζπκκεηείρε γηα πξψηε θνξά ε ειιεληθή εηαηξεία: 

 The Felters www.thefelters.com  

 

Δθπξφζσπνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, θαζψο 

ε έθζεζε ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε αγνξαζηέο απφ ην εμσηεξηθφ, ηφζν 

απφ επξσπατθέο, φζν θαη απφ άιιεο ρψξεο.  

 

Γ. Εκδηλώζειρ-ζςνεπγαζίερ 

 

 "GDS 365" - τηθιακή αγοπά B2B  

 Σε ζπλεξγαζία κε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γηα παπνχηζηα θαη αμεζνπάξ Β2Β e-Commerce – 

We Want Shoes https://www.wewantshoes.com/de, δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά κία 

θαηλνηφκα online αγνξά B2B,  γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εθζέηνπλ ζηελ GDS. Με ηελ θίλεζε απηή ε 

GDS αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηάζε ςεθηνπνίεζεο ζηε βηνκεραλία θαη παξέρεη ζηνπο εθζέηεο ηεο, 

λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, θαζψο θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα δηαλνκήο θαη marketing.   

 

 Fashion Blogger Cafe 
 

Σηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 10, bloggers απφ ην ρψξν ηεο κφδαο ζπλαληήζεθαλ γηα networking, αιιά 

θαη γηα λα παξαθνινπζήζνπλ παξνπζηάζεηο θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο πνιιέο θαη πνηθίιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην  FashionBloggerCafé http://fashionbloggercafe.de/   

(Shoe edition- έθδνζε γηα παπνχηζηα) . Τν ηειεπηαίν δηνξγαλψζεθε γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε θνξά 

θαη πξνζέιθπζε  110 bloggers κφδαο ζηελ GDS.   

 

 

Δ. Tag it!  

 

Παξάιιεια κε ηελ GDS δηνξγαλψζεθε γηα ηέηαξηε θνξά θαη ε έθζεζε tag it! The Private label 

Show  http://www.tag-it-show.com/ , ζηνλ εθζεζηαθφ ρψξν 1, φπνπ ζπκκεηείραλ εθζέηεο απφ ηελ 

Αζία, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ ήηαλ απφ ηελ Κίλα (66), Ταυιάλδε (1), Ιλδία (1), Ταηβάλ (2), 

Ιλδνλεζία (1), Μπαλγθιαληέο (2).   

 

 

Οη επφκελεο εθζέζεηο GDS θαη Tag it! ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηηο 26 - 28 Ινπιίνπ 2016. Με ηελ 

επηινγή ησλ εκεξνκεληψλ απηψλ, ε GDS αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα πνπ εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνπο εθζέηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο  θαη ζα δηαξθέζεη απφ ηελ Τξίηε έσο ηελ Πέκπηε. 

http://www.thefelters.com/
https://www.wewantshoes.com/de
http://fashionbloggercafe.de/
http://www.tag-it-show.com/

