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Ο επίσημος διοργανωτής εκθέσεων Μαδρίτης, IFEMA επενδύει 180 εκ. ευρώ για 

την ανάπτυξή του 

 

Οι επίσημοι διοργανωτές εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη, 

Ifema και Fira Barcelona αντίστοιχα, έχουν διακόψει τη διεξαγωγή εκθέσεων έως και τον 

Αύγουστο τ.έ.. Ωστόσο, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, στη Μαδρίτη, θα εορταστούν, 

έως και το τέλος του έτους, περί τις εξήντα (60) εκθέσεις, αρκετές από τις οποίες είχαν αναβληθεί 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Η εν λόγω απόφαση δεν εκπλήσσει, δεδομένου ότι ο 

εκθεσιακός τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της πόλης και, επομένως, 

η συνέχεια της διεξαγωγής των εκθέσεων κρίνεται αναγκαία για τα έσοδα της Ifema και της πόλης 

συνολικά. 

Ο ανωτέρω οργανισμός και η Δημαρχία της Μαδρίτης έχουν θέσει ως στόχο την μετατροπή της 

ισπανικής πρωτεύουσας στον μεγαλύτερο διοργανωτή εκθέσεων στην Ευρώπη, ξεπερνώντας 

τη Βιέννη και το Παρίσι, καθώς και τον διπλασιασμό των εσόδων τους. Σημειώνεται ότι για το 

2019, ο Ifema σημείωσε τζίρο 187 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2018, ενώ τα 

καθαρά κέρδη διπλασιάστηκαν φθάνοντας τα 22,5 εκ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψιν τους στόχους 

και τη θετική πορεία του οργανισμού, στις 8 Ιουνίου, η Πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, 

κα  Isabel Díaz Ayuso, ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Luis Martínez-Almeida και ο Πρόεδρος του 

Ifema, κ. Clemente González Soler εγκαινίασαν τις εργασίες για την κατασκευή τεσσάρων νέων 

κτιρίων στην περιοχή Valdebebas της Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται βόρεια του σημείου των 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων του Ifema. Η συνολική επιφάνεια καλύπτει 500.662 τ.μ. ενώ η 

σύνδεση των νέων εγκαταστάσεων θα γίνει μέσω υπόγειου τούνελ που θα περνά κάτω από τον 

αυτοκινητόδρομο που συνδέει το αεροδρόμιο με την πόλη. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν 

σε δύο φάσεις εντός πέντε ετών, ενώ το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί ανέρχεται σε 180 εκ. 

ευρώ. 

Η πρώτη φάση αφορά την κατασκευή δύο κτηρίων, των περιπτέρων 21 και 22, 10.800 τ.μ. το 

κάθε ένα, την κατασκευή ενός κτηρίου που θα χρησιμοποιείται για διάφορες εργασίες με την 

ονομασία Edificio Avenida έκτασης 12.500 τ.μ., καθώς και ενός συνεδριακό κέντρου 14.200 τ.μ.. 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των εν λόγω κτηρίων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 

Σεπτέμβριο του 2022. Το συνολικό κόστος της πρώτης φάσης αφορά τα 142 εκ. ευρώ. 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει αφενός την επέκταση του κτηρίου Avenida, εμβαδού 2.613 τ.μ 

και αφετέρου την κατασκευή του κτηρίου-περιπτέρου 23, το οποίο θα στεγάζει 21.735 τ.μ. Τέλος, 

παραπλεύρως του κτηρίου 23 θα κατασκευαστεί χώρος εστίασης 2.287 τ.μ., ο οποίος θα 

συνδέεται με το συγκεκριμένο περίπτερο . Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2024 

και το κόστος τους ανέρχεται στα υπόλοιπα 38 εκ. ευρώ. 
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Σημειώνεται ότι οι χώροι του Ifema μετατράπηκαν κατά την κρίση της πανδημίας, σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, σε νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την υγειονομική 

κρίση, την οποία αντιμετώπισε η πρωτεύουσα της Ισπανίας λόγω του κορωνοϊού. Σύμφωνα με 

τις δηλώσεις της κας Díaz Ayuso, «το υγειονομικό θαύμα του Ifema δίνει πλέον τη θέση του στο 

οικονομικό θαύμα», υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σπουδαιότητα του οργανισμού για 

την τοπική οικονομία. 
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