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Διεθνείς Εκθέσεις Automechanika – Paperworld – Gifts & Lifestyle Middle East  

στο Dubai World Trade Centre (14-16 Δεκεμβρίου 2021) 

 

 Πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο Dubai World Trade 

Centre η 18η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Ειδών Αυτοκινήτου και Ανταλλακτικών 

Automechanika Dubai, η 10η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Χαρτικών και Ειδών Γραφείου 

Paperworld Middle East και η Διεθνής Έκθεση Ειδών Δώρου και Αξεσουάρ Gifts & Lifestyle Middle 

East με διοργανωτή και στις τρεις περιπτώσεις τη Messe Frankfurt. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 

Εκθέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος και ότι μετακινήθηκαν χρονικά από το Μάρτιο 

(Paperworld και Gifts & Lifestyle) και τον Ιούνιο (Automechanika) στο Δεκέμβριο, σε σχέση με άλλες 

χρονιές, λόγω της ευρείας χρονικής αναδιάρθρωσης που επήλθε στο εκθεσιακό πρόγραμμα του 

DWTC εξαιτίας των αναβολών και της επικρατούσας αβεβαιότητας.  

 Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οι φετινές Εκθέσεις είχαν, ως αναμένετο, μειωμένη 

συμμετοχή εκθετών και επισκεπτών και για αυτό το λόγο επιλέχθηκε να συμπέσουν χρονικά, ώστε να 

υπάρξει κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του εκθεσιακού χώρου. Επίσης, όπως και σε άλλες 

εκθέσεις, υπήρχε δυνατότητα δικτύωσης μέσω υβριδικής πλατφόρμας που παραμένει διαθέσιμη για 

κάποιες εβδομάδες. Σύμφωνα με στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας, o αριθμός των περιπτέρων στη 

φετινή Automechanika ανήλθε σε 576 (2019: 1.880 περίπτερα), ενώ υπήρξαν 13 εθνικές συμμετοχές 

(2019: 23). Αντιστοίχως, στην Paperworld συμμετείχαν 169 Εκθέτες (2019: 305) και στη Gifts & 

Lifestyle συμμετείχαν 58 Εκθέτες. 

 Συνολικά, καταγράφηκε συμμετοχή 10 ελληνικών εταιρειών στις 3 Εκθέσεις. Ειδικότερα, στην 

Automechanika συμμετείχαν 5 Έλληνες εκθέτες, έναντι 12 το 2019 και 9 το 2018 από τους κλάδους 

αξεσουάρ και χημικών αυτοκινήτου, προϊόντων καθαρισμού/συντήρησης αυτοκινήτου, λιπαντικών 

και συσσωρευτών. Αντιστοίχως, στην Paperworld συμμετείχαν 3 Έλληνες εκθέτες από τον κλάδο 

σχολικών σακιδίων και σχολικών ειδών, ενώ στη Gifts & Lifestyle συμμετείχαν 2 Έλληνες εκθέτες 

από τον κλάδο ειδών δώρου και αξεσουάρ μόδας.  
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