
______________________________________________________________________________________________ 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 Willi Becker Allee 11, 40227 Düsseldorf 
 Tει. 0049-211-68785015-16 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

1  

   
 ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ 
 ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

  
 

        Νηύζζειληνξθ, 31 Οθησβξίνπ 2016 

 

Α. Περιγραυή Έκθεσης-τατιστικά τοιτεία 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε από 19 έσο 23 Οθησβξίνπ 2016 ζην Νηύζζειληνξθ ε Γηεζλήο Έθζεζε K 

Kunststoff + Kautschuk 2016, ηελ νπνία επηζθεθζήθακε,  έρνληαο πξνζειθύζεη 3.285 εθζέηεο θαη 

260.000 επηζθέπηεο από 160 ρώξεο θαηαιακβάλνληαο 19 εθζεζηαθνύο ρώξνπο, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο πεξίπνπ 240.00 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν ηεο Messe Düsseldorf. Ζ 

έθζεζε Κ Kunststoff + Kautschuk πξαγκαηνπνηείηαη από ην 1952 αλά ηξηεηία θαη αθνξά  ην 

ζύλνιν ηνπ θιάδνπ πιαζηηθώλ πιώλ θαη θανπηζνύθ (πξώηεο ύιεο, επεμεξγαζία, κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο),  
 

Ζ Κ ζπγθέληξσζε θέηνο 3.285 εθζέηεο, ζπλερίδνληαο ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. 

Όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο δηνξγαλώζεηο ηεο K, κεηαμύ ησλ εθζεηώλ ζπγθαηαιέγνληαλ κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, όπσο νη Bayer Material Science, Evonik Industries, Dupont, Lanxness, 

LyondellBasell,  Reliance Industries, θαη Sabic, ελώ νξηζκέλεο ρώξεο ή πεξηνρέο ζπκκεηείραλ κε 

εζληθά/ζπιινγηθά πεξίπηεξα.  

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, αύμεζε +5,5% ζεκεηώζεθε θαη ζην πιήζνο ησλ 

επηζθεπηώλ -επαλαθάκπηνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2004- o αξηζκόο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζηηο 

230.000, έλαληη 218.000 ην 2013 θαη 222.000 ην 2007.  

 

Κ 2001 2004 2007 2010 2013 2016 

Δθζέηεο 2.872 2.904 3.114 3.094 3.200 3.285 

Δπηζθέπηεο  227.934 230.978 242.000 222.484 218.000 230.000 
Πεγή: AUMA,  γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 Messe Düssseldorf 

 

 
Πεγή: AUMA θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2016 Messe Düsseldorf 

 

Β. Δπισκέπτες 

Ο δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο έθζεζεο παξέκεηλε ζε πνιύ πςειό επίπεδν, θπξηόηεξεο ρώξεο 

πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ ήηαλ νη αζηαηηθέο – κε θπξίαξρε ηελ Ηλδία – ελώ αύμεζε 

ζεκεηώζεθε θαη ζηελ πξνζέιεπζε επηζθεπηώλ από ηελ Κίλα, ηε Ν. Κνξέα θαη ην Ηξάλ.   
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Όζνλ αθνξά ζην ζύλνιν ησλ επηζθεπηώλ από ηηο γεηηνληθέο επξσπατθέο ρώξεο, ηελ πξώηε ζέζε 

θαηέιαβε ε Ηηαιία κε πάλσ από 10.000 επηζθέπηεο θαη ελ ζπλερεία ε Οιιαλδία (9.500 

επηζθέπηεο), ε Γαιιία (6.700 επηζθέπηεο), ην Βέιγην (6.300 επηζθέπηεο), ε Ηζπαλία θαη ε Πνισλία 

(κε πεξίπνπ 5.000 ε θαζεκία), ελώ ππήξρε αηζζεηά δπλακηθή παξνπζία επηζθεπηώλ από ηελ 

Τνπξθία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Διιάδα. 

 

Γ. Δλληνική σσμμετοτή 

Σηελ θεηηλή K Kunststoff + Kautschuk ζπκκεηείραλ έμη ειιεληθέο εηαηξείεο, νξηζκέλεο από ηηο 

νπνίεο έρνπλ ζηαζεξή παξνπζία ζηελ έθζεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Οη ειιεληθέο εηαηξείεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ πιεζώξα επαθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ έθζεζε ζαλ πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο 

κε πειάηεο ηόζν από Γεξκαλία, όζν θαη από ην εμσηεξηθό. Αλαιπηηθά, νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ 

ζπκκεηείραλ θέηνο ζηελ Κ Kunststoff + Kautschuk ήηαλ νη εμήο:  

 

1. Εήζηνο Α.Δ. http://www.zisios.gr/ - θαινύπηα γηα ηελ παξαγσγή πιαζηηθώλ ζπζθεπαζηώλ  

2. Microfill K. Zafranas S.A. http://www.zafranas.com/ - πξώηεο ύιεο (fillers & extenders) 

3. Χξσζηηθή Α.Δ. http://www.chrostiki.gr/ - masterbatches, κίγκαηα πνιππξνππιελίνπ  

4. Πιαζηηθά Κξήηεο Α.Δ Global Colours Group http://www.global-colors.net/ - masterbatches  

5. Σνπξήο & ΣΗΑ Α.Δ. http://www.souris.gr/ - masterbatches  

6. Ioniank Kalk SA http://www.iokal.com/    - masterbatches, compounds  

  

Ζ επόκελε Κ  http://www.k-online.com ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Νηύζζειληνξθ 16-23 

Οθησβξίνπ 2019.  
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