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Απολογιζμόρ διεθνούρ έκθεζηρ ηεσνολογικού εξοπλιζμού για καηαζηήμαηα λιανικήρ  

EuroCIS  (Νηύζζελνηοπθ, 23 -25 Φεβποςαπίος 2016) 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 23 έσο 25 Φεβξνπαξίνπ η.έ. ζην Νηύζζειληνξθ ε δηεζλήο έθζεζε 

ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο EuroCIS , ηελ νπνία επηζθεθζήθακε. 

 

Τν πιήζνο ησλ επηζθεπηώλ ηεο EuroCIS αλήιζε θέηνο ζε πεξίπνπ 10.400, κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ησλ δηνξγαλσηώλ,  έρνληαο αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ έηνο (2015: 

8.872 ), ζεκεηώλνληαο αύμεζε 18%.   

 

Απμαλόκελνο είλαη επίζεο θαη ν βαζκόο δηεζλνπνίεζεο ηεο έθζεζεο, θαζώο πνιινί επηζθέπηεο 

θέηνο πξνήιζαλ από ρώξεο εθηόο Γεξκαλίαο. Ιδηαίηεξε αύμεζε ζεκεηώζεθε, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

ησλ δηνξγαλσηώλ, ζηελ πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ από ηηο ρώξεο Benelux, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 

Ιηαιία, Απζηξία θαη Διβεηία.   

 

Ο αξηζκόο ησλ εθζεηώλ ηεο  EuroCIS έθηαζε θέηνο ηνπο 411, απμαλόκελνο ζεκαληηθά έλαληη ηoπ 

παξειζόληνο έηνπο (2015: 320). Σπγθεθξηκέλα απμήζεθε θαηά 28,4% θαη πξνέξρνληαλ από 29 

ρώξεο.  

 

«Σύκθσλα κε ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν ηεο Messe Düsseldorf θ. Hans Werner Reinhard, ε 

θεηηλή EuroCIS πήγε εμαηξεηηθά θαιά," πξνζζέηνληαο όηη ε  "EuroCIS έρεη γίλεη ε θνξπθαία 

εκπνξηθή έθζεζε ηνπ ηνκέα ηερλνινγίαο γηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο κέζα ζε κόιηο κία δεθαεηία. 

Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή πξνο ην παξόλ θακία άιιε εκπνξηθή έθζεζε δελ αληαλαθιά ηηο 

δπλακηθέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο, αιιά θαη δελ παξνπζηάδεη ηελ 

ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ ηνκέα ησλ ιηαληθώλ πσιήζεσλ (retail IT) ηόζν νινθιεξσκέλα” 

 

 Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε δηνξγαλσζήθαλ ηα θόξνπκ EuroCIS θαη Omnichannel Forum. 

 

Φέηνο ζπκκεηείρε κόλν κία ειιεληθή εηαηξεία:  

 

Η εηαηξεία πιεξνθνξηθήο  CubeIQltd, http://www.cubeiq.gr/    κε αληηθείκελν ηνλ  ζρεδηαζκό, ηελ  

πινπνίεζε ινγηζκηθνύ software γηα εθαξκνγέο ζε ηξαπεδηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο.    

 

 

Η επόκελε    EuroCIS ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο  EuroShop 

http://www.euroshop.de/  ζηo Νηύζζειληνξθ ζηηο 5 - 9 Μαξηίνπ 2017, ε  ηειεπηαία δηνξγαλώλεηαη 

αλά ηξηεηία θαη πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο:  

 EuroConcept: ζρεδίαζε θαη δηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο, θσηηζκόο, εμνπιηζκόο 

θαηαζηήκαηνο,  ςύμε  

 EuroSales: πξνώζεζε πσιήζεσλ, visual marketing, merchandising   

 EuroCIS: ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο γηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο  

 EuroExpo: ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή πεξηπηέξσλ γηα εθζέζεηο θαη άιια events 

http://www.cubeiq.gr/
http://www.euroshop.de/

