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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

        Ντύσσελντορφ, 22 Αυγούστου 2016 

         

 

Απολογισμός διεθνούς έκθεσης  Η/Υ και ηλεκτρονικών παιχνιδιών  

Gamescom (Κολωνία ,17-21.8.2016) 

 

Α. Περιγραφή –Στατιστικά στοιχεία 

 

Πραγματοποιήθηκε από 17 Αυγούστου έως 21 Αυγούστου τ.έ. στην Κολωνία η  Διεθνής Έκθεση  

gamescom  , http://www.gamescom.de/   την οποία επισκεφθήκαμε. 

 

 

Η έκθεση gamescom που διοργανώνεται κάθε χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη και ταυτόχρονα 

μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις παγκοσμίως του τομέα Η/Υ και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Αυγούστου 2016, εκτεινόμενη σε 10 εκθεσιακούς χώρους, 

συνολικής επιφάνειας  193.00 τετραγωνικών μέτρων στον εκθεσιακό χώρο της Messe Köln.  

 

 

Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα, η GamesCom συνέχισε και φέτος την καλή πορεία 

που έχει ακολουθήσει την τελευταία τριετία, Συγκεκριμένα φέτος αυξήθηκε το πλήθος των 

εκθετών  (+10%), σημειώνοντας ρεκόρ με 877 συμμετοχές από 54 χώρες, έναντι 797 το παρελθόν 

έτος, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών, κυμάνθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, 

σημειώνοντας αμελητέα μείωση  (- 0,5%) και ανήλθε σε 345.000 από 346.608 το παρελθόν έτος.   

 

 
Πηγή: AUMA  και για τα στοιχεία του 2016 Messe Köln 

 

 

Το ποσοστό των αλλοδαπών επισκεπτών διαρκώς αυξάνεται και η έκθεση αποκτά σταδιακά 

διεθνή χαρακτήρα, καθώς το 53% των εμπορικών επισκεπτών προήλθε από χώρες του 

εξωτερικού. Όπως πάντα υπήρξε ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και νέες ιδέες, τα οποία 

παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό των εμπορικών επισκεπτών. Σημειώνεται ότι στη έκθεση 

συμμετείχαν κορυφαίες εταιρείες του χώρου, όπως UBISOFT,  ΕΑ, Nintendo, SONY, Nordic 

Games, Sega, Microsoft, Deadalic κλπ. 

 

Η Τουρκία ήταν η τιμώμενη χώρα για το 2016, με συμμετοχή περίπου 28 εκθετών και συλλογική 

παρουσία υπό την αιγίδα της TOGED -  Turkish Game Developers Association 

http://www.gamescom.de/
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http://www.toged.org/?lang=en  .  Σύμφωνα με τον κ.Maximilian Schenk, Διευθύνοντα Σύμβουλο 

του BIU -Σύνδεσμος Ψυχαγωγικού Λογισμικού της Γερμανίας (Bundesverband Interaktive 

Unterhaltungssoftware, http://www.biu-online.de/ : «Η αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών κινείται 

με ταχείς ρυθμούς στην Τουρκία και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε μεγάλα τμήματα νεανικού  

πληθυσμού». 

 

Β. Ιστορική Αναδρομή 

 

Η Games Convention, από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εκθέσεις  Η/Υ και videogames,  

διοργανώθηκε για τελευταία φορά  στη Λειψία (20-24 Αυγούστου 2008), οπότε και ο BIU, 

υπέγραψε συμβόλαιο με τον Εκθεσιακό Οργανισμό της Κολωνίας για την διοργάνωση της 

έκθεσης από το 2009 και μετέπειτα στην Κολωνία με την ονομασία GAMESCom.  

 

Η αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της έκθεσης από τη Λειψία στην Κολωνία είχε ως στόχο την 

πρόσβαση σε μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό, καθώς η Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία αποτελεί την 

πιο πολυπληθή και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Γερμανίας.  

 

Η έκθεση Games Convention ακολούθησε ραγδαία πορεία ανάπτυξης, ακολουθώντας το ρυθμό 

ανάπτυξης της σχετικής αγοράς. Η πρώτη έκθεση Games Convention το 2002 στη Λειψία 

συγκέντρωσε 80.000 επισκέπτες. Το 2007 ο αριθμός των επισκεπτών είχε ήδη υπερδιπλασιαστεί, 

φτάνοντας στους 185.000 (από τους οποίους οι 12.300 ήταν εμπορικοί επισκέπτες).  

 

Γ.Αγορά PC Games and Videogames 

 

Η αγορά PC Games and Videogames της Γερμανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.  Ο 

κύκλος εργασιών ξεπέρασε το φράγμα των 2 δις € το 2014, και έφτασε το 2015 στα 2,8 δις , 

σημειώνοντας αύξηση +4,5% σε σχέση με το 2014.  

Η μερίδα του λέοντος των εσόδων προέρχεται από τις πωλήσεις παιχνιδιών με 1.207 εκ. ευρώ και 

ακολουθείται από πωλήσεις hardware  (825 εκ. €),  συμπεριλαμβάνοντας τις κονσόλες και τον 

λοιπό εξοπλισμό παιχνιδιών.  

 

 

 

http://www.toged.org/?lang=en
http://www.biu-online.de/
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Πηγή: BIU 

 

Η περιοχή της Ρηνανίας δεν είναι μόνο ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα της 

Γερμανίας, αλλά παράλληλα αποτελεί και την καρδιά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών της 

Γερμανίας. Στην περιοχή έχουν την έδρα τους τόσο διεθνούς εμβέλειας εταιρείες, όπως η EA και 

η Ubisoft μέχρι τοπικές νεοσύστατες-start ups επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα ηλεκτρονικών παιχνιδιών παρέχεται 

μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως του Mediadesign College στο Ντίσελντορφ 

(MD.H), την Ακαδημία Παιχνιδιών (Games Academy) και το  Cologne Game Lab (CGL) στην 

Κολωνία  με σκοπό την προσέκλυση νέα δυναμικού στην ευρύτερη περιοχή. Διεθνούς φήμης 

επαγγελματίες του τομέα , αλλά και καταναλωτές συναντώνται σε ετήσια βάση στην ανωτέρω 

έκθεση.  

 

Δ. Εκδηλώσεις-Βραβεία-Συνέδρια 

 

Η GamesCom συνοδεύτηκε και φέτος από ποικίλο πρόγραμμα, εκδηλώσεων που διοργανώθηκε 

είτε στα περίπτερα των συμμετεχόντων εκθετών, είτε στο πλαίσιο του Gamescom Congress και 

ήταν όπως και τα προηγούμενα χρόνια εκτενέστατο.   

 

Το κεντρικό θέμα-slogan της Gamescom 2016 ήταν: «Heroes in New Dimensions»- Ήρωες σε 

νέες διαστάσεις.  

 

Η θεματική του 2016 «Ήρωες σε νέες διαστάσεις» συνοψίζει τις τρέχουσες τάσεις στη βιομηχανία 

των υπολογιστών και video games -  όπως η εικονική πραγματικότητα, e-sports και την 

καθιέρωση «του παίκτη ως σχεδιαστή», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τον σημαίνοντα ρόλο της 

gamescom ως μία εμπορικής έκθεσης ψηφιακής ψυχαγωγίας.  

 

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε:  

 Gamescom Award  

 

 

Το βραβείο gamescom απονέμεται  στα καλύτερα παιχνίδια και προϊόντα που παρουσιάζονται στο 

ευρύ κοινό στο πλαίσιο της έκθεσης, π.χ. την καλύτερη προεπισκόπηση preview (για μη-playable 

προσφορές, για παράδειγμα, τα trailers), το καλύτερο περίπτερο, το καλύτερο παιχνίδι εικονικής 

πραγματικότητας κλπ. Οι πιθανοί υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν από ένα σύνολο 24 

κατηγοριών.  

 

http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/trade-fair/events/gamescom-award/gamescom-

award_fuer_alle.php  

 

 Gamescom Congress  

 

Το συνέδριο της gamescom,το οποίο έλαβε χώρα στις 18.8.2016  είναι το μεγαλύτερο συνέδριο 

της Γερμανίας γύρω από ψηφιακά παιχνίδια, και ενεργεί ως πόλος διασύνδεσης με άλλους 

πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους, καθώς και με την ψηφιακή οικονομία. Η Koelnmesse 

διοργανώνει το συνέδριο της gamescom σε συνεργασία με την BIU, ενώ χορηγοί του συνεδρίου 

είναι τόσο το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όσο και  η πόλη της Κολωνίας. Το εν 

http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/trade-fair/events/gamescom-award/gamescom-award_fuer_alle.php
http://www.gamescom-cologne.com/gamescom/trade-fair/events/gamescom-award/gamescom-award_fuer_alle.php
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λόγω συνέδριο είναι κεντρικό στοιχείο της gamescom: http://www.gamescom-

congress.com/gamescom/en/About.html  και φέτος κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν : "The 

future is playing -"Το μέλλον παίζει". 

 

 «Η συμμετοχή στο συνέδριο της gamescom 2016 ήταν εντυπωσιακή. Το συνέδριο έχει 

καθιερωθεί σταθερά, ως μια κεντρική πλατφόρμα διαλόγου γύρω από τα ψηφιακά παιχνίδια με 

θεματική ποικιλομορφία ", σχολίασε η κα Katharina Γ Hamma, Chief Operating Officer της 

Koelnmesse, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε ότι το συνέδριο θα λάβει χώρα και το επόμενο έτος.  

 

 

Ε. Ελληνική Συμμετοχή 

Στην έκθεση συμμετείχε μόνο μία  ελληνική εταιρεία,  Enarxis Dynamic Media 

http://www.enarxis.eu/   με αντικείμενο την εμπορία, Η/Υ, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και 

συναφούς εξοπλισμού, η οποία έχει σταθερή παρουσία την τελευταία πενταετία. 

 

Η επόμενη Games com θα πραγματοποιηθεί 22-26 Αυγούστου 2017 στον εκθεσιακό χώρο της 

Κολωνίας. 

 

 

http://www.gamescom-congress.com/gamescom/en/About.html
http://www.gamescom-congress.com/gamescom/en/About.html
http://www.enarxis.eu/

