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Πραγματοποίηση της έκθεσης Integrated Systems Europe (ISE) από το 2021 

στην πόλη της Βαρκελώνης 

 

Η Integrated Systems Europe (ISE) αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση ολοκληρωμένων 

συστημάτων οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Η έκθεση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη 

φορά το 2004 στη Γενεύη, προσελκύοντας 3.500 επισκέπτες και 120 εκθέτες, 14 χρόνια 

αργότερα, αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία ενοποίησης συστημάτων ήχου 

και εικόνας.   

 

Η ISE αναμένεται να εγκαταλείψει την έδρα της στο Άμστερνταμ και να μεταφερθεί στη 

Βαρκελώνη, από το 2021. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώθηκε από τους διοργανωτές της 

(Integrated Systems Events), μέσω δήλωσης, στην οποία, ωστόσο, καθιστούν σαφές ότι οι 

εκθέσεις για το 2019 και το 2020 θα πραγματοποιηθούν κανονικά στο RAI, τον εκθεσιακό 

χώρο του Άμστερνταμ.   

Ο κ. Mike Blackman, διευθύνων σύμβουλος της Integrated Systems Events, δήλωσε ότι οι 

εκθεσιακοί χώροι του RAI του Άμστερνταμ αποτέλεσαν εξαιρετική τοποθεσία για την 

έκθεση, ενώ οι εκεί υπεύθυνοι υπήρξαν σημαντικοί συνεργάτες που συνέβαλαν στην 

επιτυχία της. Όμως, η ζήτηση των εκθετών και η συνεχής αύξηση του αριθμού των 

επισκεπτών, αποτέλεσαν ένδειξη ότι ο περιορισμένος χώρος του RAI θα μπορούσε να έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της έκθεσης και παρότι έγιναν προσπάθειες για να 

λυθεί το ζήτημα του χώρου στο Άμστερνταμ, αυτές δεν τελεσφόρησαν. Η έκθεση 

αναμένεται να καταγράψει αύξηση της τάξεως του 10% ετησίως έως το 2021, ενώ ο 

τομέας που ανήκει καταγράφει άνοδο της τάξεως του 5% ετησίως. 

Στην τελευταία διοργάνωση, την ISE 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 9 

Φεβρουαρίου, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες σε επτά κατηγορίες 

του τομέα της τεχνολογίας. Η έκθεση προσέλκυσε 80.923 συμμετέχοντες από 70 χώρες 

(αύξηση κατά 10,23% σε σύγκριση με το 2017), από τους οποίους 22.000 επισκέφτηκαν 

την έκθεση για πρώτη φορά, ενώ 1.296 εκθέτες από 44 χώρες (αύξηση κατά 8,6%), από 

τους οποίους οι  294 συμμετείχαν για πρώτη φορά, κάλυψαν την καθαρή επιφάνεια 53.000 

τ.μ. των 15 περιπτέρων που διαθέτει η RAI Amsterdam. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των 

διοργανωτών, η έκθεση του 2019 αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ.  
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Η απόφαση μετακίνησης της ISE λήφθηκε μετά από 18 μήνες διεξοδικής μελέτης μεταξύ 

εκθετών και παρευρισκόμενων, ενώ οι διοργανωτές επισκέφθηκαν πολλά από τα 

κυριότερα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης. Μετά από διαπραγματεύσεις με τη Fira de 

Barcelona, ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα εκθεσιακά κέντρα της Ευρώπης, 

λήφθηκε η απόφαση μετακίνησης στη Βαρκελώνη.    

Οι συνιδιοκτήτες της ISE, οι εμπορικές ενώσεις Avixa και Cedia, έχουν επισημάνει τα 

θετικά οφέλη από την απόφαση της μετακίνησης της έκθεσης στη Βαρκελώνη. 

Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Avixa, τόνισε ότι στη λήψη της σχετικής 

απόφασης σημαντική ήταν η επιθυμία η έκθεση να προσφέρει ό,τι καλύτερο  για τα μέλη, 

τους βοηθούς και τους εκθέτες της. Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της 

έκθεσης, θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που θα μπορεί να εξελιχθεί μαζί με αυτή και 

που θα έχει τη δυνατότητα να αντικατοπτρίζει την αγορά, στην οποία οι διοργανωτές της 

εργάζονται. Η συνεχιζόμενη επιτυχία της ISE και η αναμενόμενη ανάπτυξή της αποτέλεσαν 

σημαντικό παράγοντα στη γρήγορη απόφαση της μετακίνησής της, καθώς θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. 

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Tabatha O'Connor, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

Cedia, ανέφερε ότι η πόλη της Βαρκελώνης είναι μία από τις πιο ζωντανές και 

συναρπαστικές πόλεις της Ευρώπης. Επίσης, αποτελεί την τέλεια επιλογή για μία έκθεση 

και μία αναπτυσσόμενη βιομηχανία που προωθεί τη δημιουργικότητα και το εμπόριο.   

Οι διοργανωτές της ISE τόνισαν ότι η Fira de Barcelona είναι ένας από τους κορυφαίους 

οργανισμούς στην Ευρώπη και είναι στενά συνδεδεμένη με την πορεία της Βαρκελώνης, 

πόλης με έναν αιώνα εκθεσιακής παράδοσης, η οποία αποτελεί κοινοπραξία του δήμου 

της Βαρκελώνης, της κυβέρνηση της Καταλονίας και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της 

Βαρκελώνης. Η ετήσια οικονομική συμβολή της στην πόλη και στα περίχωρα αυτής 

εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2.600 εκ. ευρώ.  

Η Fira de Barcelona διαθέτει δύο εκθεσιακά κέντρα, η συνολική επιφάνεια των οποίων 

ξεπερνά τα  400.000 τ.μ., ενώ διαθέτει 14 περίπτερα. Σε αυτή  φιλοξενούνται 140 διεθνείς 

εκθέσεις σε ετήσια βάση, με περισσότερους από 30.000 εκθέτες και άνω των δύο 

εκατομμυρίων συμμετέχοντες. Ο εορτασμός του Mobile World Congress (έχει προηγηθεί 

εκτενής αλληλογραφία Γραφείου μας), αποτελεί τα τελευταία χρόνια παγκόσμιο σημείο 

αναφοράς ενώ η σύμβαση του με τη Fira de Barcelona λήγει το 2023. Εν κατακλείδι, η 

διοργάνωση της ISE από την Fira de Barcelona αναμένεται να μετατρέψει τη Βαρκελώνη 

στην πρωτεύουσα του οπτικοακουστικού τομέα.  

 



          
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

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

Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 
 

 

 


