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Απνινγηζκόο δηεζλνύο έθζεζεο Γξαθηθώλ ηερλώλ Drupa 2016 – Διιεληθή ζπκκεηνρή 

(Νηύζζειληνξθ, 31.5-10.6.2016) 

 

Α. Πεξηγξαθή Έθζεζεο-ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε από 31 Μαΐνπ έσο 10 Ινπλίνπ η.έ. ζην Νηύζζειληνξθ   ε πξσηνπόξα έθζεζε γηα ηελ 

ηερλνινγία ηεο εθηύπσζεο θαη ηηο γξαθηζηηθέο ηέρλεο Drupa , www.drupa.de  ηελ νπνία επηζθεθζήθακε. 

Η έθζεζε Drupa πνπ δηνξγαλώλεηαη θάζε ηέζζεξα έηε θαη απνηειεί κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθζέζεηο 

ηνπ ηνκέα γξαθηθώλ ηερλώλ ζηνλ θόζκν θαη ηελ κεγαιύηεξε ζηελ Δπξώπε, νινθιεξώζεθε ηελ 

Παξαζθεπή 10 Ινπλίνπ 2016, έρνληαο πξνζειθύζεη 1.837 εθζέηεο από 59 ρώξεο θαη 260.000 επηζθέπηεο 

από 188 ρώξεο θαηαιακβάλνληαο ζπλνιηθά 19 εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 240.00 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Düsseldorf. Η έθζεζε παξνπζηάδεη ηηο 

ελαιιαζόκελεο θαη πξσηνπνξηαθέο ηάζεηο ηεο αγνξάο, ηηο ηερλνινγηθέο πξνόδνπο ηνπ κέιινληνο θαη ηηο 

θαηλνηόκεο εθαξκνγέο ζην 3D printing, nano printing, Green printing.  

 

  Όπσο θαίλεηαη θαη από ην παξαθάησ δηάγξακκα, ε  Drupa παξνπζίαζε θέηνο θάκςε, ηόζν ζην πιήζνο 

ησλ εθζεηώλ (-0,3%), όζν θαη ζην πιήζνο ησλ επηζθεπηώλ (-17,3%).  

 
 Πεγή: AUMA, γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 Messe Düsseldorf 

 
Τν πνζνζηό ησλ αιινδαπώλ επηζθεπηώλ, αλήιζε ζε 76% ηνπ ζπλόινπ ησλ επηζθεπηώλ, ζεκεηώλνληαο 

αύμεζε 16% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε ην 2012 θαη πξνήιζε από 188 ρώξεο, 

αλαδεηθλύνληαο γηα αθόκα κία θνξά ην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ησλ 

δηνξγαλσηώλ ην 17% ησλ επηζθεπηώλ πξνέξρνληαλ από ρώξεο ηεο  Αζίαο (2012: 13,6%), ην 5% από ηελ 

Ιλδία, αθνινπζνύκελε από ηελ Κίλα κε 3%. Σρνιηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο Drupa, o θ. Werner 

Matthias Dornscheidt, Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Messe Dusseldorf επεζήκαλε όηη: "Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε drupa έρεη απμεκέλε  ζεκαζία ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Δίλαη ε παγθόζκηα εκπνξηθή έθζεζε 

λνύκεξν 1 γηα ηα έληππα θαη ηηο βηνκεραλίεο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ". 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 1.900 δεκνζηνγξάθνη από 74 ρώξεο ηαμίδεςαλ ζην Νηίζειληνξθ γηα λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο πεξαηηέξσ εμειίμεηο ηνπ ηνκέα ησλ εθηππώζεσλ.  

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο όηη ην 75% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ επηζθεπηώλ ηεο έθζεζεο είλαη 

πςειόβαζκα ζηειέρε, ελώ δηάθνξνη άιινη δείθηεο πνπ ζπλεθηηκώληαη από ηελ αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ profil ησλ επηζθεπηώλ ππνγξακκίδνπλ όηη ε έθζεζε drupa απνηειεί πιένλ κία άςνγε B2B 

πιαηθόξκα γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ. 

 

Σηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ ρώξνπ όπσο Heidelberg (κε ζρεδόλ εμνινθιήξνπ δηθό 

ηεο εθζεζηαθό ρώξν Hall 1), Fujifilm, Müller Martini, Rexroth (Bosch Group), Mondi, April, Folex, 

http://www.drupa.de/
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Continental, EPSON, OKI, Kodak, Horizon, Canon, Agfa, XEIKON, RICOH, KONICA MINOLTA, 

ESKO, Landa, BOBST, Hewlett Packard. 

 

 

Β. πλέδξηα-Δθδειώζεηο 

 

Τν πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ ήηαλ ηδηαίηεξα επξύ θαη δηαθξίλνληαλ ζηνπο ππιώλεο drupa cube, drupa 

innovation park – dip! , touchpoint 3D fab + print. Έλαο ζηνπο δύν επηζθέπηεο ηεο  drupa έδεημε 

ελδηαθέξνλ  γηα ηηο εθδειώζεηο θαη δηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ησλ ρώξσλ απηώλ. Ο  

ππιώλαο drupa cube, απνηέιεζε ηνλ ηδηαίηεξν ρώξν πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξίσλ θαη εθδειώζεσλ θαη 

έγηλε απνδεθηόο κε ελζνπζηαζκό από ηνπο επηζθέπηεο. Σρεδόλ 3.500 επηζθέπηεο ηεο drupa πιεκκύξηζαλ 

ηνλ ρώξν drupa cube, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο νκηιίεο θαη δηαιέμεηο.  

 

Δηδηθόηεξα, πςειή ζπκκεηνρή παξνπζίαζαλ νη θεληξηθέο νκηιίεο ηνπ Frans Johansson (ηδξπηήο θαη 

Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηνπ Οκίινπ Medici),  ηνπ Silas Amos (ηδξπηή ηνπ Sila Amos Ltd. Design Thought) 

θαη Shane Wall (Chief Technology Officer ηεο HP θαη παγθόζκηνο επηθεθαιήο ηεο HP Labs). Η  Creative 

Day πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε Messe Düsseldorf, ζε ζπλεξγαζία κε ην W & V, πνπ απεπζύλνληαλ ζε 

εκπόξνπο θαη εξγαδνκέλνπο ζην δεκηνπξγηθό ηνκέα, θαζώο θαη νη ζπλεδξίεο C-Level ζεκείσζαλ επίζεο 

κεγάιε επηηπρία. 

 

Θεηηθή αληαπόθξηζε ζεκείσζε θαη ην πάξθν θαηλνηνκίαο drupa πνπ επηθεληξώζεθε ζηελ παξνπζίαζε 

θαηλνηόκσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ.   

 

Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηωλ εμεηδηθεπκέλωλ εθζεζηαθώλ ρώξωλ παξνπζηάδεηαη θαηωηέξω:  

 Drupa Innovation Park dip! – Πάξθν θαηλνηνκίαο Drupa (Hall 7) ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 130 

εθζέηεο, ελώ ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα δηαθξηλόηαλ ζε 6 «ζεκαηηθά πάξθα» κε ζέκαηα 

ηερλνινγίαο, βειηηζηνπνίεζεο δηαδηθαζηώλ, ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θιπ.  

Θεκαηηθό πάξθν 1: Multichannel publishing and marketing solutions 

Θεκαηηθό πάξθν 2: Web to Media- ειεθηξνληθό εκπόξην 

Θεκαηηθό πάξθν 3: Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη απηνκαηηζκόο 

Θεκαηηθό πάξθν 4: Πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εθηύπσζε 

Θεκαηηθό πάξθν 5: Καηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία εθηππώζεσλ 

Θεκαηηθό πάξθν 6: Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια 

www.drupa.com/dip-2  

 

 Drupa Cube (Hall 6) 

Παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηώλ, 3d printing, multichannel applications, ςεθηαθή εθηύπσζε, ελώ 

παξάιιεια έιαβε ρώξα θαη δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα Δ3 Educating, Entertaining, Engaging (ζύγρξνλεο 

ηάζεηο, πιήζνο ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ θιπ). Τν Medici Group ήηαλ ν θαηλνηόκνο εηαίξνο ηεο 

Drupa www.drupa.com/cube-2 . 

 

 

 Touchpoint packaging 

Σε έθηαζε επηθάλεηαο  240η.κ. έιαβε ρώξα ην touchpoint forum γηα ζέκαηα ζπζθεπαζίαο, απνηειώληαο κία 

πξνεπηζθόπεζε ηνπ κέιινληνο ηεο ηππνπνίεζεο ζε θάζεηεο αγνξάο ηξνθίκσλ, κε-ηξνθίκσλ, 

θαξκαθεπηηθώλ θαη θαιιπληηθώλ www.drupa.com/tpp-2 . 

 

Touchpoint 3dFab+print 

Καηλνηνκίεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Θεκαηηθή ελόηεηα αθηεξσκέλε ζε δηαδηθαζίεο 3d ηερλνινγίαο 

εθηύπσζεο www.drupa.com/fabprint-2 . 

 

  

 Drupacity 

 

http://www.drupa.com/dip-2
http://www.drupa.com/cube-2
http://www.drupa.com/tpp-2
http://www.drupa.com/fabprint-2
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Η drupa δελ πεξηνξίζηεθε κόλν ζην εθζεζηαθό θέληξν ηεο Messe Düsseldorf. Ωο εθ ηνύηνπ, ε πόιε ηνπ 

Νηύζζειληνξθ παξνπζηάζηεθε κε έλα επέιηθην πξόγξακκα ζαλ έλαο ειθπζηηθόο πξννξηζκόο  γηα όια:  

είηε πξόθεηηαη γηα ηε δηνξγάλσζε κηαο έθζεζεο, είηε πξόθεηηαη  γηα κία  εθδήισζε ή έλα  θόξνπκ 

ζπδεηήζεσλ. Χάξε ζηηο πνιπάξηζκεο δξαζηεξηόηεηεο ζην θέληξν ηεο πόιεο  ηνπ Νηύζζειληνξθ  νη 

επηζθέπηεο θαη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζρεηηζηνύλ κε ηηο ζεκαηηθέο ηεο έθζεζεο, 

ζύκθσλα κε ηνλ θ. Boris Neisser, Γεληθό Γηεπζπληή ηεο  Destination Düsseldorf,  ε νπνία θαη  δηνξγάλσζε 

ην πξόγξακκα drupacity  (βι. www.drupacity.com). 

 

 

Γ. Βξαβεία 

 

 EDP Awards  

Πξόθεηηαη γηα ηνλ πην δηαθεθξηκέλν αλεμάξηεην δηαγσληζκό ηερλνινγίαο. Η  Δπξσπατθή Έλσζε Ψεθηαθνύ 

Τύπνπ ηηκά ηηο κεγαιύηεξεο εμειίμεηο ζε εξγαιεία ςεθηαθήο παξαγσγήο. Κάζε έηνο αλεμάξηεηε θξηηηθή 

επηηξνπή 20 εκπεηξνγλσκόλσλ από θνξπθαία πεξηνδηθά ηνπ ρώξνπ ηεο ςεθηαθήο εθηύπσζεο επηιέγεη ην 

θαιύηεξν πξντόλ θαη απνλέκεη βξαβείν ζηνπο ληθεηέο, (βι. ληθεηέο ζην αθόινπζν link:  www.edp-

awards.org  

 

 Drupa Prize 

 

Κάζε ρξόλν ε Messe Düsseldorf απνλέκεη ην βξαβείν drupa ζηελ θαιύηεξε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο 

Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Heinrich-Heine.  Ήδε από ην 1978, αλαγλσξίδεηαη ην έξγν ηνπ ελ 

ιόγσ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νηίζειληνξθ θαη πξνσζείηαη ε δεκνζίεπζε θαη ε δηάδνζε ησλ δηαηξηβώλ κε ην 

ρξεκαηηθό έπαζιν ησλ 6.000 €. Τν βξαβείν drupa απνλέκεηαη από θξηηηθή επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ 

απνηειείηαη από ηνλ Πξύηαλε θαη Αληηπξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Heinrich-Heine, ηνλ Πξόεδξν ηεο 

επηηξνπήο drupa θαη ηνλ Πξόεδξν & Γηεπζύλσλ Σύκβνπιν ηεο Messe Düsseldorf. Βι. θαησηέξσ 

ζύλδεζκν: 

http://www.drupa.com/cipp/md_drupa/custom/pub/content,oid,38954/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2  

 

Γ. Διιεληθή πκκεηνρή 

Σηελ έθζεζε έιαβαλ κέξνο 4 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ : 

 

1. Antonopoulos Nikolaso and Sia EE http://antonopoulos.gr/   

2. BEL  http://www.bel.gr/en/  

3. ICR IOANNOU S.A. Rotogravure Cylinders - Flexo Plates  http://www.icr-ioannou.gr/ 

4. TYPOCHIMIKI S.A. http://typochimiki.gr/ 

Μεηά ηηο θήκεο πνπ θπθινθόξεζαλ γηα αιιαγέο ζηελ πεξηνδηθόηεηα ηεο έθζεζεο –κε  αλαθνίλσζή ηεο, ε 

δηνίθεζε ηεο κεγαιύηεξεο έθζεζεο Γξαθηθώλ Τερλώλ ζηελ Δπξώπε, δήισζε πσο ε επόκελε έθζεζε ζα 

αλνίμεη ηηο πύιεο ηεο ζηηο 23 Ινπλίνπ 2020 κέρξη 2 Ινπιίνπ 2020 http://www.drupa.de/   

http://www.drupacity.com/
http://www.edp-awards.org/
http://www.edp-awards.org/
http://www.drupa.com/cipp/md_drupa/custom/pub/content,oid,38954/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2
http://antonopoulos.gr/
http://www.bel.gr/en/
http://www.icr-ioannou.gr/
http://typochimiki.gr/
http://www.drupa.de/

