
______________________________________________________________________________________________ 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 Willi Becker  Allee 11, 40227 Düsseldorf 
 Tει. 0049-211-68785015-16  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

      
 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
    

 

       Νηύζζειληνξθ, 14 Μαΐνπ 2018 

 

Απολογισμός Γιεθνούς Έκθεσης νσυικών και γάμοσ Interbride (Ντύσσελντορυ, 5-  8.5.2018)  

 

Α. Περιγραυή  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο  5-8 Μαΐνπ 2018,  ε  6
ε
 έθζεζε γηα λπθηθά θαη είδε γάκνπ Interbride 

http://www.interbride.eu/en/ , ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Dusseldorf, θαιύπηνληαο κόλν 2 

εθζεζηαθνύο ρώξνπο (Halle 8a θαη 8b), έθηαζεο πεξίπνπ 20.000 η.κ.  όπνπ παξνπζηάζηεθαλ 

ζπιινγέο λπθηθώλ, αμεζνπάξ θαη βξαδηλά ελδύκαηα από 180 ζπλνιηθά εθζέηεο. Η επηινγή ηεο 

νλνκαζίαο Interbride αληηθαηνπηξίδεη ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο, ε νπνία παξάιιεια 

θηινδνμεί λα απνηειέζεη κία θνξπθαία Δηεζλή Έθζεζε γάκνπ, λπθηθώλ θαη εθδειώζεσλ κόδαο. Η 

Interbride δηνξγαλώζεθε γηα πξώηε θνξά ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 ζην Νηύζζειληνξθ κε αληηθείκελν 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ηεο κόδαο ηνπ θιάδνπ όπσο top-end ζπιινγέο λπθηθώλ, αμεζνπάξ, βξαδηλά 

ελδύκαηα θιπ.  

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θέηνο ην πιήζνο ησλ εθζεηώλ παξέκεηλε ζηα ίδηα 

επίπεδα κε πέξπζη θζάλνληαο ηηο 180 ζπκκεηνρέο. 

 
INTERBRIDE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Εκθέτες  100 170 160 180 180 180 

Επισκέπτες 2.600 2.600 5.500 4.500 4.500  
                                        Πεγή: Interbride.eu, δελ έρνπλ αθόκε αλαξηεζεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ επηζθεςηκόηεηα γηα ην 2018   

 

Η INTERBRIDE GmbH είλαη ε δηνξγαλώηξηα εηαηξεία ηεο αλσηέξσ έθζεζεο θαη ηδξύζεθε ην 

2012 κε πξσηνβνπιία 24 θαηαμησκέλσλ επαγγεικαηηώλ ηνπ ρώξνπ. Σηόρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία 

κίαο πςειήο πνηόηεηαο έθζεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ λπθηθώλ θαη ηνπ γάκνπ θαη έξρεηαη σο 

απνηέιεζκα ηεο επηζπκίαο πνιιώλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ γηα κηα δηεζλή έθζεζε πνπ λα 

απνηππώλεη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο κόδαο.  
 

Η έθζεζε απνηειεί πιένλ κία πιαηθόξκα ζηελ νπνία παξνπζηάδνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπο ηόζν 

θαηαμησκέλνη ζρεδηαζηέο ηνπ ρώξνπ, όζν θαη λένη επαγγεικαηίεο. Πξόθεηηαη γηα κία έθζεζε B2B, 

πνπ απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ θαη ζηνρεύεη ζηελ 

πξνζέιθπζε πςειόβαζκσλ ζηειερώλ ηνπ θιάδνπ πνπ δηακνξθώλνπλ ηηο ηάζεηο ηεο εξρόκελεο 

ζεδόλ θαζώο πξαγκαηνπνηνύλ  παξαγγειίεο γηα ηηο ζπιινγέο κόδαο ηεο εξρόκελεο ζεδόλ. 
 

 

Β. Δλληνική σμμετοτή 

 

Φέηνο ζπκκεηείρε ε ειιεληθή εηαηξεία  MIKAEL http://mikael.gr/   ζηελ θαηεγνξία βξαδηλό 

έλδπκα, ε νπνία έρεη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ έθζεζε.  Επίζεο ζηαζεξή παξνπζία έρεη θαη ε 

ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο εηαηξεία Demetrios http://www.demetrios.com .  

 

Η επόκελε Interbride ζα πξαγκαηνπνηεζεί:  4-7 Μαΐνπ 2019.   


