
Γραφείο ΟΕΥ: Βέρνης 2022 Στοιχεία Επικοινωνίας:

Α/Α Όνομα Έκθεσης Πόλη Κλάδο που Αφορά
Ημ/νια 

Διεξαγωγής
Δικτυακός Τόπος Γενικές Παρατηρήσεις - Σχόλια

Αρ. 

Εκθετών

Αρ. 

Διεθνών 

Εκθετών

Αρ. 

Ελλήνων 

Εκθετών

Αρ. 

Επισκεπτ

ών

Αρ. 

Εκθετών

Αρ. 

Διεθνών 

Εκθετών

Αρ. 

Ελλήνων 

Εκθετών

Αρ. 

Επισκεπτών

Αρ. 

Εκθετών

Αρ. 

Διεθνών 

Εκθετών

Αρ. 

Ελλήνων 

Εκθετών

Αρ. 

Επισκεπτ

ών

1 Ferienmesse Bern Bern Τουρισμός
Jan 2023

13.-16.1.2022
https://www.ferienmesse.ch/fea-de.aspx - - - - 300 37,000 230 37,600

2 Hardware Luzern Βιομηχανία υλικού και εργαλείων
15. 17.1.2023

10.-24.1.2022
https://www.visit.hardware-luzern.ch/de

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

το 2021. Κάθε δύο χρόνια
50 - - - - 67

3 FESPO Zürich Τουρισμός
Jan 2023

27.-30.1.2022
https://www.fespo.ch/fes-de.aspx - - - - 600 60,000 600 65,000

4 SWISSBAU Basel
Βιομηχανία κατασκευών και ακινήτων 

στην Ελβετία

3.-6.5.2022

18.-21.1.2022
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx Κάθε δύο χρόνια - - - - 902 142 0 92,269 - - - -

5
BAUMAG Baumaschinen-Messe 

Luzern
Luzern

Μηχανήματα κατασκευής, 

εξοπλισμός, εργαλεία κατασκευής
13.-16.1.2022 https://www.baumaschinen-messe.ch/ Κάθε δύο χρόνια - - - - - - - - 200 19,000

6 FBKplus Bern

Εμπορική έκθεση γύρω από την 

παραγωγή τροφίμων και ποτών 

(αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και 

ζαχαροπλαστείο, κρέας και προϊόντα 

κρέατος, γάλα, γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τυρί, κρύα και ζεστά 

ροφήματα, convenience-πώληση 

λιανικής)

Jan 2023

23.-25.1.2022

https://aussteller.bernexpo.ch/aussteller/fbkplu

s.aspx 

Νέα εμπορική έκθεση γύρω από 

την εμπορική και βιομηχανική 

παραγωγή τροφίμων και ποτών. 

Σε αντικατάσταση και επέκταση 

της παλαιάς FBK για αρτοποιία-

ζαχαροπλαστική.

- - - - - - - - - - - -

7 LOGISTICS & AUTOMATION Bern

Μεγαλύτερη έκθεση γύρω από την 

εφοδιαστική αλυσίδα και τον 

αυτοματισμό. Αυτοματισμοί για 

logistics & συσκευασία. Ευφυή 

συστήματα και τεχνολογίες. 

Ολοκληρωτές συστημάτων. Real 

estate logistics. Πάροχος υπηρεσιών 

logistics.

30.-31.3.2022

26.-27.1.2022
https://www.logistics-automation.ch/en/

"The future of intralogistics 

technology". Εργοστάσια ή 

κέντρα διανομής/εκπλήρωσης, 

τεχνολογίες αυτοματισμού 

αποθηκών και εγκαταστάσεων, 

πλήρως αυτοματοποιημένα 

συστήματα, όπως γερανοί 

στοιβασίας ή συστήματα 

μεταφορών χωρίς οδηγό και 

όλους τα υποκείμενα 

υποσυστήματα και εξαρτήματα 

αυτοματισμού, όπως μεταφορά, 

διαλογή, pick & place, ρομποτική, 

αισθητήρες και έλεγχος κίνησης.

Διεξάγεται παράλληλα με την 

EMPACK, εναλλακτικά σε Βέρνη 

και Ζυρίχη.

- - - - - - - - 100 15 4,500

8 EMPACK Bern

Μεγαλύτερη έκθεση γύρω από τη 

συσκευασία. Το μέρος της 

"συσκευασίας" στην αλυσίδα αξίας 

από το στάδιο της δημιουργικής 

ανάπτυξης της συσκευασίας έως την 

τεχνική διαδικασία συσκευασίας και 

πλήρωσης με μηχανήματα 

συσκευασίας. 

30.-31.3.2022

26.-27.1.2022
https://www.empack-schweiz.ch/en/

Υλικά συσκευασίας, Συσκευασία 

(πρωτογενής, δευτερογενής και 

τριτογενής συσκευασία), 

Τεχνολογία (καινοτομίες σε 

μηχανήματα επεξεργασίας 

συσκευασίας και γραμμές 

συσκευασίας), Υπηρεσίες 

συσκευασίας (επικοινωνία με 

περιφερειακούς παρόχους 

υπηρεσιών συσκευασίας)

Διεξάγεται παράλληλα με την 

LOGISTICS & AUTOMATION, 

εναλλακτικά σε Βέρνη και 

Ζυρίχη.

- - - - - - - - 75 11 4,500

9 appli-tech Luzern
Βιομηχανία βαφής & σοβατίσματος, 

κατασκευή γυψοσανίδας & μόνωση

8.-10.2.2023

2.-4.2.2022
https://www.visit.appli-tech.ch/de

Πραγματοποιήθηκε το 2021 

διαδικτυακά. Κάθε τρία χρόνια.
50 4 - - - -

136

(2018)

10,500

(2018)

 Τηλ.: +41 (0)31 356 14 10, Φαξ: +41 (0)31 368 12 72, e-mail: ecocom-bern@mfa.gr  

Έτος: 2019Έτος: 2021 Έτος: 2020

Λόγω της πανδημίας, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί στη φυσική τους μορφή αρκετές εκθέσεις του α΄ εξαμήνου του 2022 στην Ελβετία και παραμένει η αβεβαιότητα για το υπόλοιπο του έτους. 

Με κόκκινο χρώμα οι νέες ημερ/νίες διεξαγωγής για το 2022 ή 2023, εάν και όπως αυτές έχουν οριστεί από τους αντίστοιχους διοργανωτές, όμως συνίσταται ο περιοδικός επανέλεγχος αυτών.

Η παράθεση των εκθέσεων γίνεται κατά χρονολογική σειρά της αρχικά προγραμματισμένης διεξαγωγής.

 

 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

 

Διεθνείς εκθέσεις

https://www.ferienmesse.ch/fea-de.aspx
https://www.visit.hardware-luzern.ch/de
https://www.fespo.ch/fes-de.aspx
https://www.swissbau.ch/de-CH.aspx
https://www.baumaschinen-messe.ch/
https://aussteller.bernexpo.ch/aussteller/fbkplus.aspx
https://aussteller.bernexpo.ch/aussteller/fbkplus.aspx
https://www.empack-schweiz.ch/en/
https://www.visit.appli-tech.ch/de


10
PASSIUN - Messe für Jäger, 

Fischer und Schützen
Chur Κυνήγι, ψάρεμα, σκοποβολή

…2023

5.-7.2.2022
https://passiun.ch/ Κάθε δύο χρόνια - - - - - - - - 70 8,100

11 HEIMTEX SCHWEIZ Bern

Πλατφόρμα παραγγελιών και 

δικτύωσης για την ελβετική 

βιομηχανία επίπλων

5.-7.2.2023

6.-8.2.2022
https://www.heimtexsuisse.ch/hts-de.aspx - - - - 80 2,500

90

(2018)

2,800

(2018)

12 CULTURA SUISSE Bern

Ελβετική εμπορική έκθεση για τα 

μουσεία, τη διατήρηση των μνημείων 

και την Πολιτιστική Κληρονομιά

9.-11.2.2022 https://www.cultura-suisse.ch/home-e

Διατομεακή πλατφόρμα 

ανταλλαγής ιδιωτικών και 

λοιπών επιχερήσεων για την 

παρουσίαση υπηρεσιών, 

προϊόντων, τεχνολογιών, 

καινοτόμων προσεγγίσεων και 

πρόσφατων μεθόδων στους 

τομείς των μνημείων, του 

πολιτισμού και των μουσείων.

Κάθε δύο χρόνια.

- - - - 137 3,000 - - - -

13 SuisseNautic Bern
Έκθεση σκαφών και υδάτινα 

αθλήματα

…2022

10.-14.2.2022
https://www.suissenautic.ch/sna-de.aspx

Κάθε δύο χρόνια. Δεν είναι 

ακόμα βέβαιο ότι θα λάβει χώρα 

το 2022.

- - - - - - - - 200 19,000

14 FISCHEN JAGEN SCHIESSEN Bern

Μεγαλύτερη εμπορική έκθεση για τον 

κλάδο του κυνηγιού, της σκοποβολής 

και της αλιείας.

26.-29.5.2022

17.-20.2.2022
https://fischen-jagen-schiessen.ch/fjs-de.aspx - - - - 200 22,000 - - - -

15 Tier & Technik St. Gallen

Κτηνοτροφία, γεωργική παραγωγή, 

ειδικές καλλιέργειες, αγροτική 

τεχνολογία

24.-27.2.2022 https://www.tierundtechnik.ch/de - - - - 510 13 33,000 480 33,000

16
GIMS - Geneva International 

Motor Show
Genève Σαλόνι αυτοκινήτου

Feb 2023

Feb 2022
https://www.gims.swiss/ - - - - - - - - 190 600,000

17
Motofestival (Customizing & 

Tuning Show)
Bern Έκθεση μηχανοκίνητου δικύκλου 3.- 6.3.2022

https://www.motofestival.ch/motofestival_en.p

hp

Διεξάγεται από το 2022 στη 

Βέρνη υπό νέα ονομασία. (βλ. 

bernexpo.ch)

- - - - 195 65,224 210 70,289

18 Agrimesse Thun Thun
Γεωργία/αγροτική τεχνολογία, δάσος, 

δασοκομία
3.-6.3.2022 https://www.agrimesse.ch/ - - - - 190 20,000 197 20,000

19 BLE.CH Bern Επεξεργασία μετάλλων και χάλυβα 8. - 10.3.2022 https://www.ble.ch/ble-de.aspx Κάθε δύο χρόνια. - - - - - - - - 108 21 0 5,000

20
Schlaraffia Wein- und 

Gourmetmesse
Weinfelden

Gourmet, Delikatessen, Οίνοι, 

Γαστρονομία
10.-13.3.2022 https://www.schlaraffia.ch/home.html

Πραγματοποιήθηκε το 2021 

διαδικτυακά. Περιφερειακή 

έκθεση με εστίαση στην Ανατ. 

Ελβετία 

2,300 - - - - 140 12,700

21 Salon International du Climat Genève

Έκθεση καινοτομιών και λύσεων για 

την προστασία του κλίματος και τη 

μείωση των εκπομπών άνθρακα

16.-20.3.2022 https://www.climateshow.ch/

Σχεδιασμός και για έκθεση στην 

Santa Clara California (24-25.5. 

2022). Την Άνοιξη 2022 

διεξαγωγή μαζί με τη "Salon 

International des Inventions de 

Genève".

- - - - - - - - 100 15,000

22
Salon International des 

Inventions de Genève
Genève Διεθνής Έκθεση Ευρεσιτεχνιών 16.-20.3.2022 https://inventions-geneva.ch/

Πραγματοποιήθηκε το 2021 

διαδικτυακά. Με την υποστήριξη 

της WIPO. Παράλληλη 

διοργάνωση εκθέσεων στο Hong-

Kong και στις ΗΠΑ (Silicon 

Valley).

350 350 - - - - 825 31,000

23 Giardina - Leben im Garten Zürich Έκθεση ειδών κήπου και κηπουρικής 16.-20.3.2022 https://www.giardina.ch/ - - - - - - - - 280 31 0 64,000

24 Basler Feinmesse Basel Έκθεση τροφίμων-delikatessen https://www.feinfestival-basel.ch/de-CH.aspx

25 Basler Weinmesse Basel Έκθεση οίνων https://www.weinfestival-basel.ch/de-CH.aspx

26 Baumaschinen-Messe Bern Bern

Μηχανήματα κατασκευών, κατασκευή 

ξυλότυπου και αξεσουάρ, logistics, 

διαχείριση υλικών, συστήματα 

ελέγχου 3D, ανακύκλωση, οχήματα 

οδικών σιδηροδρόμων, τεχνολογία 

πρόσβασης καθ'ύψος και 

μηχανήματα κηπουρικής

…2022 ή 2023

17.-20.3.2022

https://www.baumaschinenmesse.ch/bmm-

de.aspx
Κάθε τρία χρόνια - - - - - - - -

200

(2018)

20,000

(2018)

-

17.-20.3.2022

Oct-Nov 2022

Οι δύο εκθέσεις σχεδιάζεται να 

λάβουν χώρα δύο φορές εντός 

του 2022, άνοιξη και φθινόπωρο.

- -

14

10

30,000- - - - -

133

130
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27 ZUHAUSE Bern Bern
Η σημαντικότερη έκθεση ακινήτων 

του καντονίου της Βέρνης.
24.-27.3.2022 https://www.zuhause-bern.ch/de.aspx

Αντικαθιστά για πρώτη φορά την 

παλαιότερη EIGENHEIMBern. 

Smart Home & Living. Διαβίωση 

στην τρίτη ηλικία.

- - - - - - - - 6,000 100

28 Suisse Floor Luzern Τα πάντα γύρω από το δάπεδο 30.3.-1.4.2022 https://www.visit.suissefloor.ch/de/ Κάθε δύο χρόνια - - - - - - - - 100 3,000

29 Immo Messe Schweiz St. Gallen Ακίνητα, κατασκευή και ανακαίνιση 25.-27.3.2022

https://www.olma-

messen.ch/de/messen/immo-messe-

schweiz/besucher/uebersicht

- - - - - - - - 160 14,000

30
Watches & 

Wonders Geneva 2022
Genève Διεθνής Έκθεση Ωρολογοποιείας 30.3.-5.4.2022

https://www.watchesandwonders.com/en/gene

va

Πρώην SIHH (Salon International 

de la Haute Horlogerie). 
- - - - - - - - 35 23,000

31
BEAUTY BUSINESS DAYS 

SWITZERLAND

 

Zürich

Bern

 Lausanne 

Lugano

Έκθεση ομορφιάς, αισθητικής & 

wellness

4.4.2022

23.5.2022

18.9.2022

14.11.2022

https://www.beauty-

fairs.ch/home.html?ref=logo

Για το 2022 η έκθεση BEAUTY 

FORUM SWISS "σπάει" σε 

τέσσερα μικρότερα και τοπικά 

BUSINESS DAYS, σε τέσσερεις 

διαφορετικές πόλεις. Το 2023 

σχεδιάζεται η έκθεση να 

επάνέλθει στο αρχικό της σχήμα.

48 - - - - 122 8,800

32 SIWELL Genève
Έκθεση ομορφιάς, αισθητικής & 

wellness
30.4-1.5.2022 http://siwell.ch/ 80 5,000 100 5,000 100 5,000

33 OFFA St. Gallen Γενική έκθεση 20. - 24.4.2022

https://www.olma-

messen.ch/de/messen/offa/besucher/uebersic

ht

- - - - - - - - 505 96,000

34
Virtuelle Schweizer 

Ferienmesse "Land in Sicht"
Baden Τουρισμός

…2022

22. - 25.4.2022 https://www.virtuelle-ferienmesse.ch/
Πλήρως εικονική έκθεση 

τουρισμού.
40 10 - - - - - - - -

35 BEA Bern Γενική έκθεση 29.4.-8.5.2022 https://www.bea-messe.ch/home.aspx - - - - - - - - 950 290,000

36 SWISS BIOTECH DAY 2021 Basel Συνέδριο-Έκθεση βιοτεχνολογίας 2.-3.5.2022 https://swissbiotechday.ch/
Ετήσια εκδήλωση της Ελβετικής 

Ένωσης Βιοτεχνολογίας 
40 1 850 - - - - 44

…

(25 

χώρες)

0 850

37 Vitafoods Europe Genève
Διεθνής Έκθεση 

Φαρμακοδιατροφικής Βιομηχανίας
2.-13.5.2022

https://www.vitafoods.eu.com/en/welcome.ht

ml

"Neutraceuticals", Συστατικά & 

Πρώτες Ύλες, Contract 

Manufacturing & Private Label, 

Υπηρεσίες & Εξοπλισμός, 

Επώνυμα (branded) τελικά 

προϊόντα

658 2 22,703 - - - - 1,250 1,033 7 25,000

38 GemGenève Genève Πολύτιμοι λίθοι & κοσμήματα 5.-8.5.2022 https://gemgeneve.com/
Εξειδικευμένη έκθεση για 

αντιπροσώπους και συλλέκτες
120 2,757 - - - - 210 3,474

39 BLICKFANG Basel Basel
Διεθνής έκθεση σχεδιασμού (Design). 

Έπιπλα, μόδα, κοσμήματα.
6.-8.5.2022 https://www.blickfang.com/

H μεγαλύτερη πλατφόρμα 

αγορών για ανεξάρτητα 

παραγόμενο σχεδιασμό (Design) 

στην Ευρώπη. Διεξάγεται έξι 

φορές το χρόνο σε διαφορετικές 

πόλεις (Stuttgart, Basel, 

Hamburg, Wien, Zürich, 

Düsseldorf).

130 8,200 - - - -

40 Powertage  Zürich
Σημείο συνάντησης της ελβετικής 

βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας
17. - 19.5.2022 https://www.powertage.ch/de-CH.aspx

Πραγματοποιήθηκε το 2021 

διαδικτυακά, υπό μορφή 

ημερίδας. Κάθε δύο χρόνια.

- - - - - - - -
168

(2018)

2,150

(2018)

41 Igeho Zürich

Εξοπλισμός ξενοδοχείων, 

εστιατορίων, take-away, ιδρυμάτων 

φροντίδας (care)

18.5.2022 https://www.igeho.ch/

Συνέδριο με συνοδευτική έκθεση. 

Το 2021 ακυρώθηκε η έκθεση 

στη Βασιλεία, η επόμενη θα γίνει 

το 2023. Κάθε δύο χρόνια.

- - - - - - - - 650 125 0 65,000

42 Le salon du livre de Genève Genève Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 18.-22.5.2022 https://salondulivre.ch/ - - - - - - - - 400 89,000

43 EBACE2022 Genève
Επιχειρηματική αεροπορία 

(Business Aviation)
23.-25.5.2022 https://ebace.aero/2022/

Πραγματοποιήθηκε το 2021 

διαδικτυακά. Συνέδριο και 

έκθεση, συνδιοργανώνεται 

ετησίως από την EBAA 

(Βρυξέλλες) και την ΝΒΑΑ 

(Ουάσιγκτων, ΗΠΑ)

1,600 - - - - 400 370 1 12,000
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44
EPHJ - Le Monde de la Haute 

Précision 
Genève

Διεθνής Έκθεση Υψηλής Ακριβείας 

(ωρολογοποιεία-κοσμήματα, 

μικροτεχνολογία, ιατρική τεχνολογία)

14.-17.6.2022 https://ephj.ch/ 530 130 12,200 - - - - 820 170 20,000

45 ORNARIS Bern

Πλατφόρμα παραγγελιών και 

δικτύωσης για το ελβετικό λιανικό 

εμπόριο

14.-16.8.2022 https://www.ornaris.ch/orn-de.aspx
Λαμβάνει χώρα εναλλάξ σε 

Βέρνη και Ζυρίχη
200 4,500 270 9,500 370 9,500

46 Art Basel Basel

Πλατφόρμα συλλεκτών, γκαλερί και 

καλλιτεχνών γύρω από παγκόσμια 

αγορά τέχνης (art market). 

16.-19.6.2022 https://www.artbasel.com/

Eκδοχές της λαμβάνουν χώρα 

κάθε έτος σε Hong-Kong και 

Miami Beach.

272 1 60,000 - - - - 291 265 4 93,000

47 automation & electronics 2021 Zürich

Τεχνολογία κίνησης, Τεχνολογία 

ελέγχου, Βιομηχανικά ηλεκτρονικά, 

Βιομηχανικός χειρισμός, Αισθητήρες, 

Ρομποτική, Μηχανική, Μηχατρονική

31.8-1.9.2022 https://www.automation-electronics.ch/de/

Κάθε δύο χρόνια. Αναβλήθηκε το 

2021 για να μη διοργανωθεί την 

ίδια χρονιά με την SINDEX, 

οποία μεταφέρθηκε από το 2020 

στο 2021.

- - - - - - - - 110 2,100

48 OHA Thun Thun Γενική έκθεση 2.-11.9.2022 https://www.oha.ch/de/index.html - - - - - - - - 220 42,000

49 Bauen & Modernisieren Zürich

Έκθεση για ιδιοκτήτες κατοικιών,  

κατασκευαστές νεόδμητων, 

αρχιτέκτονες, επαγγελματίες 

οικοδομών, σχεδιαστές και ειδικούς 

στην αγορά ακινήτων

8.-11.9.2022 https://bautrends.ch/bauen-modernisieren - - - - - - - - 250 19,000

50 Le Swiss IT Forum(s) Genève
Forum + Expo (Software & IT 

Solutions for Business)
20.-21.9.2022 https://www.lec-expo.com/en/

Έκθεση-Συνέδριο, συγχώνευση 

των παλαιότερων εκθέσεων 

eCom, Swiss IT Business,  

SMARC, Retail-Expo

210 5,000 - - - - 210 50 5,000

51 ILMAC Lausanne

Βιομηχανικές εφαρμογές στην 

τεχνολογία διεργασιών και 

εργαστηρίων

28.-29.9.2022 https://www.ilmac.ch/en-US.aspx
Λαμβάνει χώρα ετησίως εναλλάξ 

σε Βασιλεία και Λωζάννη
250 7,000 117 0 721 440 95 0 12,270

52 WEGA - Die Thurgauer Messe Weinfelden Γενική έκθεση 29.9-3.10.2022 https://www.wega.ch/home.html - - - - - - - - 450 100,000

53 OLMA St. Gallen Γενική έκθεση (αγροτική-διατροφή) 13.-23.10.2022

https://www.olma-

messen.ch/de/messen/olma/fuer-

besucher/uebersicht#

352 220,000 - - - - 610 360,000

54 Berner Weinmesse Bern Έκθεση οίνων 14.-23.10.2022 https://www.bernerweinmesse.ch/ 33 5,000 - - - - 50 0 10,000

55 IFAS Expo Zürich

Έκθεση και πλατφόρμα μάρκετινγκ 

για το ελβετικό σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης.

25.-27.10.2022 https://www.ifas-expo.ch/ Κάθε δύο χρόνια - - - - - - - -
401

(2018)

16,000

(2018)

56 "Les Automnales" Genève

Οίνοι, γαστρονομία, κατοικίδια, 

δημοπρασίες έργων τέχνης, είδη 

μωρού, ορεινή δραστηριότητα, 

φυσικές και εναλλακτικές θεραπείες, 

γάμος, ναυτικό σαλόνι, ενδυμασίες & 

χρηστικά αντικείμενα στρατού

11.-20.11.2022 https://automnales.ch/

"Φθινοπωρινές" εκθέσεις που 

λειτουργούν παράλληλα στο ίδιο 

εκθεσιακό κέντρο

426 113,900 - - - - 640 162,000

57 Arvinis Genève Έκθεση οίνων 11.-14.11.2022 https://automnales.ch/arvinis/
Λειτουργεί στο πλαίσιο των "Les 

Automnales" 
55 - - - - 200 16,000

58 Salon Nautique du Léman Genève Ναυτικό σαλόνι 11.-13.11.2022 https://www.salon-nautique.ch/
Λειτουργεί στο πλαίσιο των "Les 

Automnales" 
145 27,500 - - - -

59 BLICKFANG Zürich Zürich
Διεθνής έκθεση σχεδιασμού (Design). 

Έπιπλα, μόδα, κοσμήματα.
19.-21.11.2022 https://www.blickfang.com/

H μεγαλύτερη πλατφόρμα 

αγορών για ανεξάρτητα 

παραγόμενο σχεδιασμό (Design) 

στην Ευρώπη. Διεξάγεται έξι 

φορές το χρόνο σε διαφορετικές 

πόλεις (Stuttgart, Basel, 

Hamburg, Wien, Zürich, 

Düsseldorf).

180 15,000 - - - -

60 Basler Feinmesse Basel Έκθεση τροφίμων-delikatessen https://www.feinfestival-basel.ch/de-CH.aspx

- - - - - - -
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30,000-

17.-20.3.2022

Oct-Nov 2022

Οι δύο εκθέσεις σχεδιάζεται να 

λάβουν χώρα δύο φορές εντός 

του 2022, άνοιξη και φθινόπωρο.
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61 Basler Weinmesse Basel Έκθεση οίνων https://www.weinfestival-basel.ch/de-CH.aspx

62 Auto Zürich Zürich Σαλόνι αυτοκινήτου …2022 https://www.auto-zuerich.ch/ 213 50,000 - - - - 182 60,000

63
Criterion - for a future with 

future
Zürich

Φεστιβάλ-Έκθεση 

design, τεχνολογίας, δεξιοτεχνίας, 

καινοτομίας και διατροφικής 

κουλτούρας

…2022 https://criterion.ch/

"The finest products and 

services, conveying the best of 

design, technology, 

craftsmanship and food culture, 

each working toward a future with 

a future."

- - - - - - - - 240 11,000

- - - - - - -
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