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        Νηύζζειληνξθ, 23 Ιαλνπαξίνπ 2017 

         

 

Απολογιζμός διεθνούς έκθεζης επίπλων IMM/Living Kitchen Cologne, 16-22 

Ιανοσαρίοσ 2017 

 

Α. Περιγραθή ηης Έκθεζης  

Οινθιεξώζεθε ηελ Κπξηαθή 22 Ιαλνπαξίνπ ζηελ Κνισλία, ε 48
ε
 Γηεζλήο Έθζεζε 

Δπίπισλ ΙΜΜ 2017, ηελ νπνία επηζθεθζήθακε. Η έθζεζε είρε θαη θέηνο, όπσο θαη ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα δηάξθεηα κίαο εβδνκάδνο, από ηε Γεπηέξα 16 έσο θαη ηελ Κπξηαθή 22 

Ιαλνπαξίνπ η.έ.  

 

ηε θεηηλή έθζεζε IMM/Kitchen Cologne ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 1.313 επηρεηξήζεηο από 50 

ρώξεο. Σν ζύλνιν ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 104.000 εθ ησλ νπνίσλ 56.000 ήηαλ από 

ηε Γεξκαλία θαη 48.000 από ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ,  ζεκεηώλνληαο ειαθξά κείσζε -8,8%  ζε 

ζρέζε κε ην 2016, ελώ καδί κε ηνπο κε εκπνξηθνύο επηζθέπηεο ζεκεηώζεθε ξεθόξ αλεξρόκελν ζε 

150.000 άηνκα. εκαληηθή αύμεζε παξνπζηάζηεθε από επηζθέπηεο από ηελ Ιζπαλία (+25%), ηε 

Ρσζία (+26%), ηελ Ιηαιία (+19%) θαη ην ΗΒ (+13%), αιιά θαη από ρώξεο ηεο Αζίαο, όπσο ηελ 

Κίλα (+5%) θαη ηε Ν. Κνξέα (+12%).   

 

Έηος 2013 2014 2015 2016 2017 

Δκθέηες  1.110 1.145 1.263 1.165 1.313 

Δπιζκέπηες 141.591 122.009 146.373 113.993 104.000 
  Πεγή: Auma θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 2017 Messe Köln 

 

Σα απνηειέζκαηα απηά θαηαδεηθλύνπλ ηε ζεκαζία ηεο Έθζεζεο  ΙΜΜ 2017 σο κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο επηρεηξεκαηηθέο εθδειώζεηο ηνπ ηνκέα ηεο παγθόζκηαο βηνκεραλίαο επίπισλ,  

ζύκθσλα κε ηνλ θ  Gerald Böse εθ κέξνπο ηεο Koelnmesse GmbH. Παξάιιεια επεζήκαλε όηη 

επεηεύρζε ν ζηόρνο πξνζέιθπζεο 150.000 επηζθεπηώλ ελ ζπλόισ-ππελζπκίδεηαη όηη από 20 έσο 

22 Ιαλνπαξίνπ ηκήκα ηεο έθζεζεο είλαη αλνηρηό ζην επξύηεξν θνηλό-.  

 

ηελ έθζεζε απηή δίδνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθό 

πξνζαλαηνιηζκό, ελώ ηαπηόρξνλα, ε παξάιιειε έθζεζε Kitchen Cologne απνδεηθλύεη όηη 

κπνξνύλ λα ζπλππάξμνπλ ε επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε έκπλεπζε», δήισζε ν θ. Böse.  "Η Γηεζλήο 

Έθζεζε απνηέιεζε  κία αμηόινγε ζπλάληεζε θνξπθαίσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, κε ηελ νπνία 

έγηλε έλα επηηπρεκέλν μεθίλεκα ζην ρώξν ηνπ επίπινπ γηα ην 2017.  Πνιινί λεσηεξηζκνί θαη 

θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ηνπ επίπινπ ζε όιεο ηηο θιίκαθεο ηηκώλ, δεκηνπξγνύλ ηελ πεπνίζεζε όηη ε 

γεξκαληθή βηνκεραλία επίπινπ ζα επηηύρεη κηα αύμεζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο», 

πξόζζεζε ν Dirk Klaas-Uwe, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ πιιόγνπ ηεο Γεξκαληθήο Βηνκεραλίαο 

Δπίπισλ (VDM). Απηό επηβεβαηώζεθε θαη από ηνλ θ. Hans Strothoff, Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο 

ησλ γεξκαληθώλ επίπισλ θνπδίλαο θαη εμνπιηζκνύ, ν όπνηνο επεζήκαλε όηη ε έθζεζε 

αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, θαζώο ε πνηόηεηα ησλ εθζεηώλ ήηαλ πςειή, 

ελώ παξνπζηάζηεθαλ πνιιά θαηλνηόκα πξντόληα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαλ ζηηο πξνζδνθίεο ησλ 

επηζθεπηώλ.  
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Η έθζεζε πεξηιάκβαλε ηηο εμήο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

1. Pure, Δζσηεξηθή δηαθόζκεζε θαη θαηλνηνκίεο ζην ρώξν ηνπ επίπινπ θνξπθαίσλ 

εηαηξεηώλ,  

2. Pure Editions, πξσηόηππεο ηδέεο ζην ρώξν ηνπ design, πξόθεηηαη γηα λέα ζεκαηηθή ελόηεηα 

3. Pure Studios, αλεξρόκελεο εηαηξείεο, αλεμάξηεηνη ζρεδηαζηέο θαη studios 

4. Pure Textile , εζσηεξηθή δηαθόζκεζε κε πθάζκαηα επηπιώζεσλ θνξπθαίσλ εηαηξεηώλ  

5. Pure Talents, πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο: ζρνιεία, Γηαγσληζκόο Pure Talents Contest 

6. Comfort, ηαπεηζαξηζκέλα έπηπια, πνιπζξόλεο, θαλαπέδεο θιπ 

7. Prime, κνληέξλα έπηπια θαζηζηηθνύ θαη θξεβαηνθάκαξαο, μύιηλα θαη παηδηθά έπηπια, 

ηξαπεδαξίεο 

8. Sleep, ζηξώκαηα, ζθεπάζκαηα, πδαηνζηξώκαηα θιπ 

9. Smart,  παηδηθά θαη λεαληθά έπηπια 

10. Designers Market by blickfang Heimatdesign Pop-Up Shop, θαηλνηόκα πξντόληα λέσλ 

ζρεδηαζηώλ, αμεζνπάξ ζπηηηνύ, έπηπια, πθάζκαηα –ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ είλαη αλνηρηό 

ζην επξύηεξν θνηλό – 20-22 Ιαλνπαξίνπ 2017.  

 

Β. Living Kitchen  

 

Φέηνο σο ηκήκα ηεο ΙΜΜ δηνξγαλώζεθε γηα ηέηαξηε θνξά ε έθζεζε επίπισλ θνπδίλαο Living 

Kitchen http://www.livingkitchen-cologne.com/en/livingkitchen/home/index.php. 

 

  Η Living Kitchen πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2011 θαη έθηνηε 

πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία θαη ζπγθέληξσζε θέηνο  200 εθζέηεο  από 21 ρώξεο, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπώλ θνπδίλαο (π.ρ. Siemens, Miele, ), θαηαζθεπαζηέο 

επίπισλ θνπδίλαο (π.ρ. Ballerina, Nolte) θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θνπδίλα, όπσο νη 

λεξνρύηεο.   

ύκθσλα κε ηνλ Γεληθό Γ/ληε Working Group AMK (Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 

Küche e.V./Modern Kitchen- ), θ. Kirk Mangels ε έθζεζε ζεκείσζε πεξαηηέξσ επηηπρία, θαζώο 

έιαβαλ ρώξα πξσηνπνξηαθέο παξνπζηάζεηο από θαηαζθεπαζηέο, παγθόζκηεο πξεκηέξεο λέσλ 

επίπισλ θνπδίλαο, νηθηαθέο ζπζθεπέο, αμεζνπάξ, ελώ επεζήκαλε όηη ε ελ ιόγσ έθζεζε δίλεη 

κεγάιε ώζεζε ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηε δηεζλή δήηεζε γηα θνπδίλεο.  Η επόκελε ΙΜΜ / 

Living Kitchen ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από δύν έηε ζηηο 14-20 Ιαλνπαξίνπ 2019.  

 

Γ. Δλληνική ζσμμεηοτή  

 

ηελ ΙΜΜ ζπκκεηείραλ,  8 ειιεληθέο εηαηξείεο επίπινπ, ζρεδόλ όιεο ππό ηελ θνηλή 

επηθνηλσληαθή νκπξέια “Interiors from Greece” www.interiorsfromgreece.com   κε θνηλή 

παξνπζίαζε ζε θπιιάδην θαη ζπζηέγαζε νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ζην ρώξν 10.  

 

1. Papadatos  

2. Tag Ged 

3. Poufomania 

4. Set  

5. Gyllos  

6. Modeco 

7. Candia Strom αίζνπζα 9, Sleep 

8. Kitwood Home Design 

 

Θεσξνύκε όηη ε ειιεληθή ζπκκεηνρή ήηαλ επηηπρεκέλε, θαζώο έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 

Έιιελεο εθζέηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε εηζαγσγείο θαη εκπνξηθνύο αληηπξνζώπνπο, ηόζν από 

ηελ Γεξκαλία όζν θαη από άιιεο ρώξεο.  

 

http://www.livingkitchen-cologne.com/en/livingkitchen/home/index.php
http://www.livingkitchen-cologne.com/en/livingkitchen/home/index.php
http://www.livingkitchen-cologne.com/en/livingkitchen/home/index.php
http://www.interiorsfromgreece.com/
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Γ. Δκδηλώζεις 

 Pure Talents Contest, γηα 14
ε
 θνξά ε IMM Cologne 2017 παξνπζίαζε ηνλ Γηαγσληζκό, ν 

νπνίνο κέρξη ην 2014 ήηαλ γλσζηόο σο (D) Contest, πνπ είλαη έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο δηαγσληζκνύο design γηα λένπο θαη αλεξρόκελνπο ζρεδηαζηέο. Γηα ηνλ 

θεηηλό δηαγσληζκό ππνβιήζεθαλ 444 πξντόληα από 37 ρώξεο. Από απηά 21 πξσηόηππα 

έξγα από 23 λένπο ζρεδηαζηέο από όινλ ηνλ θόζκν πξνζθιήζεθαλ ζηελ Κνισλία, 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ πξσηόηππεο ηδέεο γηα ην έπηπιν, ηνλ θσηηζκό θαη ηελ  

εζσηεξηθή δηαθόζκεζε ζην δηεζλέο θνηλό.  

 Pure Talents, πξόθεηηαη γηα έθζεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ αίζνπζα 3.1 πνπ πξνσζεί λένπο 

ζρεδηαζηέο, νκάδεο ζρεδηαζηώλ, ηλζηηηνύηα, θνιιέγηα παλεπηζηήκηα θαη εζληθέο νκάδεο, 

αληηπξνζσπεύνληαο έλα επξύ θάζκα ηεο δηεζλνύο δεκηνπξγηθήο ζθελήο ζην ρώξν ηνπ 

επίπινπ.  

 DAS HAUS  θαη πάιη ην 2017 ζηελ εγθαηάζηαζε DAS HAUS –Interiors on Stage, 

παξννπζηάζηεθε κηα λέα δεκηνπξγία, απηήλ ηελ θνξά βαζηζκέλε ζηα ζρέδηα ηνπ 

ακεξηθαλνύ ζρεδηαζηή Todd Bracher 

 Pure Studios, λένη ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηα πξντόληα ηνπο κε ηίηιν Young 

Professionals –Νένη Δπαγγεικαηίεο, αίζνπζα 2.2  

 ΙMM  πλέδξην κε ζέκα ηo ειεθηξνληθό εκπόξην επίπισλ. πγθεθξηκέλα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19 Ιαλνπαξίνπ 2017 ην 4
ν
 πλέδξην IMM Cologne Congress , κε 

ζέκα : Virtual world and smart technologies in the e-commerce of furniture. –Δηθνληθνί 

θόζκνη θαη έμππλε ηερλνινγία ζην ειεθηξνληθό εκπόξην ζηνλ ηνκέα επίπινπ.  

 

Δ. Δπόμενες διοργανώζεις  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ε δηνξγαλώηξηα εηαηξεία Koelnmesse έρεη πξνζζέζεη 

ζεκαληηθέο δηεζλείο εθζέζεηο ζην πξόγξακκα ηεο, κεηαμύ απηώλ πεξηιακβάλνληαη :  

 

 Interzum guangzhou, Guangzhou, China, 28.-31.03.2017 

 Pueri Expo, Sao Paulo, Brasilien 26.-29.05.2017 

 

 

Σν 2018 ε ΙΜΜ ζα ζπκπεξηιάβεη θαη πάιη  ην ηκήκα ηεο έθζεζεο Living Interiors (θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ θσηηζκνύ, δαπέδνπ, ηαπεηζαξίαο θαη κπάληνπ) http://www.livingkitchen-

cologne.com/LivingKitchen/index-4.php ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2012 θαη 

έθηνηε πξαγκαηνπνηείηαη αλά δηεηία. 

 
 

http://www.livingkitchen-cologne.com/LivingKitchen/index-4.php
http://www.livingkitchen-cologne.com/LivingKitchen/index-4.php

