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Απολογισμός διεθνούς έκθεσης επίπλων IMM Cologne, 14-20 Ιανουαρίου 2013 

 
 
 

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Ιανουαρίου στην Κολωνία, η 44η Διεθνής Έκθεση Επίπλων  
ΙΜΜ 2013. Η έκθεση είχε και φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια διάρκεια μίας εβδομάδος, 
από τη Δευτέρα 14 έως και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου.  
 
 
Περιγραφή της έκθεσης  
 
Στη φετινή έκθεση IMM // Living Kitchen συμμετείχαν περίπου 1.250 επιχειρήσεις από 50 χώρες. 
Περίπου 500 από τους εκθέτες προήλθαν από τη Γερμανία, ενώ οι υπόλοιπες από το εξωτερικό.  
 
Οι βασικές θεματικές ενότητες της έκθεσης παρέμειναν και φέτος ίδιες με την προηγούμενη 
χρονιά, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις: 
 

1. [d3] design talents 
2. Global Furniture Expo: International living room and bedroom furniture – τμήμα της 

έκθεσης που είχε έως τώρα την ονομασία “Basic”  
3. European Lifestyles: European living room and bedroom furniture – νέο τμήμα της 

έκθεσης 
4. PureVillage: creative interior design http://www.purevillage.de/. Στο τμήμα αυτό της 

έκθεσης συμπεριλήφθηκαν φέτος οι κατηγορίες προϊόντων φωτισμού, μπάνιου και 
αξεσουάρ - καθώς φέτος δεν υπήρχε Living Interiors  

5. Pure: διεθνές top-design  
6. Pure Textile: υφάσματα επιπλώσεων  
7. Comfort: ταπετσαρισμένα έπιπλα 
8. Smart: παιδικά και νεανικά έπιπλα  
9. Sleep:  στρώματα  και σκεπάσματα 
10. Prime: μοντέρνα έπιλα καθιστικού και κρεβατοκάμαρας, παιδικό δωμάτιο, αξεσουάρ,  

καρέκλες, τραπέζια, τραπεζαρίες, Solid – μασίφ έπιπλα  
 
Φέτος ως τμήμα της ΙΜΜ διοργανώθηκε για δεύτερη φορά η έκθεση επίπλων κουζίνας Living 
Kitchen http://www.livingkitchen-cologne.de/. Η Living Kitchen πραγματοποιείται ανά διετία και 
συγκέντρωσε φέτος 180 εκθέτες, μεταξύ των οποίων μεγάλους κατασκευαστές συσκευών 
κουζίνας (π.χ. Siemens, Electrolux, Miele, Bauknecht), κατασκευαστές επίπλων κουζίνας (π.χ. 
Ballerina, Nolte) και λοιπού εξοπλισμού για την κουζίνα, όπως οι νεροχύτες.  Στην κατηγορία  
αυτή επισημαίνουμε τη συμμετοχή της „Pyramis Deutschland GmbH”, θυγατρικής της «Πυραμίς 
Μεταλλουργία ΑΕ».  
 



______________________________________________________________________________________________ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785016  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 
 

2  

Η Living Kitchen συνοδεύτηκε και φέτος από πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο περιελάμβανε 
σειρά cooking shows από γνωστούς μάγειρες, ιδίως κατά τις ημέρες που η έκθεση ήταν 
επισκέψιμη για το κοινό.  
 
Το 2014 η ΙΜΜ θα συμπεριλάβει και πάλι  το τμήμα της έκθεσης Living Interiors 
http://www.livinginteriors-cologne.de/, το οποίο ξεκίνησε το 2012 με συμμετοχές 120 εταιρειών 
στις κατηγορίες προϊόντων φωτισμού, δαπέδου, ταπετσαρίας και μπάνιου.  
 
 
Ελληνική συμμετοχή  
 
Στη φετινή διοργάνωση της ΙΜΜ δεν επαναλήφθηκε η συμμετοχή της ομάδας “Furniture from 
Greece”, όπως κατά τη διοργάνωση του 2012. Έτσι, ο αριθμός των συμμετοχών περιορίστηκε στα 
επίπεδα των προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, φέτος συμμετείχαν οι εξής τρεις εταιρείες:  
 

1. Sarris Furniture, http://www.sarrisbros.com/,  αίθουσα 1, European Lifestyles  
2. Candia Strom, http://www.candia-strom.gr/, αίθουσα 9, Sleep    
3. Kitwood Home Design, http://www.kitwood.gr/, αίθουσα 8, Smart  

 
Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την οργάνωση της έκθεσης και για τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης επαφών με εισαγωγείς και εμπορικούς αντιπροσώπους, από την 
Γερμανία και από άλλες χώρες.  
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Συμμετοχές και επισκεψιμότητα 
 
Στη φετινή ΙΜΜ υπήρξε και φέτος υψηλή συμμετοχή ιταλικών εταιρειών. Συνολικά, στην ΙΜΜ 
συμμετείχαν 119 ιταλικές εταιρείες, από τις οποίες οι 30 στην Living Kitchen. Εταιρείες όπως οι 
Kartell, B&B Italia, Poliform, Natuzzi, Minotti, Kristalia συμμετείχαν και φέτος στην έκθεση-
σημειώθηκαν ωστόσο και απουσίες εταιρειών, όπως ενδεικτικά των Cassina, Calligaris, και 
Moroso, οι οποίες δεν επανέλαβαν την περυσινή τους συμμετοχή.  
 
Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι κυμάνθηκε η συμμετοχή εταιρειών από τη Δανία (47 έναντι 44 
πέρυσι), την Ολλανδία (52 έναντι 44), και την Ελβετία (41 έναντι 36). Η τουρκική συμμετοχή 
αριθμούσε φέτος 18 εταιρείες, από τις οποίες οι 12 στην Living Kitchen.  
  
Οι εθνικές συμμετοχές από τις χώρες της Άπω Ανατολής (Κίνα, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Hong 
Kong) συγκεντρώθηκαν φέτος στο τμήμα της έκθεσης Global Furniture Expo: International living 
room and bedroom furniture. Οι εθνικές συμμετοχές ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενήθηκαν σε 
ξεχωριστή αίθουσα στο τμήμα “European Lifestyles”. Όπως και πέρυσι, οι ευρωπαϊκές χώρες με 
εθνική συμμετοχή στην ΙΜΜ ήταν οι Ρουμανία, Εσθονία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη και Κροατία. 
Στην αίθουσα “European Lifestyles” φιλοξενήθηκαν επίσης και οι εταιρείες που συμμετέχουν στο 
Swiss Import Promotion Programme1 και προέρχονται από την Ινδονησία, ΠΓΔΜ, Σερβία, 
Ουκρανία και Βιετνάμ.  
 
Σημειώνουμε ακόμα:  
 τη συμμετοχή 15 εταιρειών από την Πολωνία,  με περίπτερα σε διαφορετικές αίθουσες της 

έκθεσης και με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας της Πολωνίας. Η συμμετοχή 
αυτή συνοδεύτηκε και με τη διοργάνωση δύο workshops στους συνεδριακούς χώρους της 
έκθεσης με τίτλο “Created in Poland”.  

 τη συμμετοχή έξι εταιρειών της “Italian Chair District”2 με κοινό περίπτερο. Η Italian Chair 
District είναι μια ομάδα ιταλικών εταιρειών με εξειδίκευση στο design και την κατασκευή 
καρέκλας, που προέρχονται από τις ΒΑ περιοχές της Ιταλίας (περιφέρεια Friuli -Venezia 
Guilia). Πέραν των έξι εταιρειών που εκπροσωπήθηκαν στο κοινό περίπτερο, στην έκθεση 
συμμετείχαν ακόμα οκτώ επιχειρήσεις της ομάδας με δικά τους περίπτερα.  

 τη συμμετοχή ισπανικών εταιρειών της Ένωσης Ισπανικών Εταιρειών design RED 
(Asociacion des Empresas de Diseno Espanol)3 με την υποστήριξη του ισπανικού οργανισμού 
προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων ICEX  

 τη συμμετοχή 11 νέων καινοτόμων γερμανικών εταιρειών με την υποστήριξη του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας και του Συνδέσμου Εκθεσιακών 
Οργανισμών Γερμανίας AUMA. Το πρόγραμμα “Junge Innovative Unternehmen”4 αφορά την 
υποστήριξη της συμμετοχής νέων καινοτόμων επιχειρήσεων σε εκθέσεις διεθνούς βεληνεκούς 
που διοργανώνονται στη Γερμανία, έχει ξεκινήσει από το 2007 και αφορά και άλλους 
κλάδους, πέραν του επίπλου 

 τη συλλλογική συμμετοχή, όπως και πέρυσι, 17 γερμανικών εταιριών από την περιοχή της 
Βεστφαλίας, που είναι γνωστή ως η καρδιά της γερμανικής βιομηχανίας επίπλου. Οι 
περισσότερες εταιρείες μέλη της ομάδας Möbelmeile http://www.moebel-meile.com  
συμμετείχαν στο κοινό περίπτερο στην αίθουσα 5, ορισμένες ωστόσο συμμετείχαν με 
επιμέρους περίπτερα, σε άλλες αίθουσες της έκθεσης, αναλόγως του αντικειμένου τους.  

                                                        
1 http://www.sippo.ch 
2 http://www.italian-chair-district.it/en/take-a-seat-detail/icd-at-the-imm-cologne-2013 
3 http://www.red-aede.es/en/node/181  
4 διαχειριστής του προγράμματος είναι η υπηρεσία BAFA του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας  
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/messeprogramm_junge_innovative_unternehmen/index.html 
http://www.auma.de/_pages/d/24_Inlandsmessefoerderung/2402_FoerderungDurchBund/240200_FoerderungDurchB
und.aspx?0 
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Οι επισκέπτες της έκθεσης έφθασαν φέτος τις  142.000, πλήθος σημαντικά αυξημένο σε σχέση με 
την περυσινή διοργάνωση (115.000), και ελαφρά αυξημένο σε σχέση με την άμεσα συγκρίσιμη 
διοργάνωση του 2011, οπότε είχε πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ΙΜΜ η πρώτη Living 
Kitchen, συγκεντρώνοντας 138.000 επισκέπτες.  
 
Σε ότι αφορά την προέλευση των επισκεπτών, ποσοστό 42% προήλθε από το εξωτερικό, ενώ οι 
διοργανωτές ανακοίνωσαν αύξηση του πλήθους των αλλοδαπών επισκεπτών κατά 13% σε σχέση 
με πέρυσι. Κυριότερες χώρες προέλευσης παρέμειναν οι ευρωπαϊκές και κυρίως οι γειτονικές 
Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία και Ελβετία, καθώς και η Ιταλία. Καταγράφηκε ωστόσο αύξηση και 
στους επισκέπτες από την Ασία – κυρίως από την Κίνα- καθώς και από την Ρωσία. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι φέτος λειτούργησε χώρος υποδοχής των προερχόμενων από την Ανατολική Ευρώπη, και 
ιδίως από τη Ρωσία, επισκεπτών: ο χώρος Russian House ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των 
διοργανωτών της ΙΜΜ Cologne με το σύνδεσμο προώθησης πολυτελών γερμανικών επίπλων στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας Premiumwerk5.  
 
 
Παράλληλες εκδηλώσεις  
 
Παράλληλα με την ΙΜΜ πραγματοποιήθηκε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, πλήθος εκδηλώσεων με 
θέμα το design, είτε εντός των χώρων της έκθεσης, είτε σε άλλους χώρους στην Κολωνία. Μεταξύ 
των εκδηλώσεων αυτών συμπεριλήφθηκε η απονομή του ενδέκατου βραβείου Interior Innovation 
Award σε συνεργασία με το German Design Council http://www.german-design-council.de/ και η 
παρουσίαση των προϊόντων που διακρίθηκαν στο χώρο της έκθεσης “Boulevard of Innovations”.  
 
                                                        
5 http://premiumwerk.de/index_1.html και http://www.premiumwerk.de/imm/imm_cologne_russia.html  
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Η βάση δεδομένων με τις καινοτομίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα http://neuheiten.koelnmesse.net/220/2013/us/exhibitions/home.  
 
 
Επόμενες διοργανώσεις  
 
Τον Μάιο 2013 η Koelnmesse, διοργανώτρια της IMM Cologne, θα διοργανώσει σε συνεργασία 
με την Media Globe Krokus (MGK) την πρώτη Rooms Moscow: η διοργάνωση αυτή είναι το νέο 
format της έκθεσης επίπλου Moscow International Furniture Show (MIFS), η οποία ξεκίνησε το 
Μάιο 2012.  
 
Η Rooms Moscow http://www.rooms-moscow.com/ προστίθεται στη σειρά των εκθέσεων της 
Koelnmesse σχετικά με έπιπλο, διακόσμηση και design (Orgatec, Kind+Jugend, Spoga Gafa) και 
είναι η πρώτη διοργάνωσή της στο εξωτερικό σε αυτόν τον κλάδο.  Έτσι, η Koelnmesse 
ακολουθεί τη στρατηγική και άλλων εκθεσιακών οργανισμών που πραγματοποιούν δορυφορικές 
εκθέσεις επίπλου στη Ρωσία, με κυριότερη την Cosmit, διοργανώτρια της Saloni Worldwide 
Moscow, δορυφορικής έκθεσης της Saloni Internationale di Milano.   
 
Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Rooms Moscow είναι 21 - 25 Μαΐου 2013.  
 
Η επόμενη ΙΜΜ // Living Interiors θα πραγματοποιηθεί στις 13 -19 Ιανουαρίου 2014.  
 
 

 
Αντιγόνη Μαριόλη 

Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 


