
                                                                     

 
Διεθνής Εμπορική Έκθεση χαρτικών, εξοπλισμού & αναλωσίμων γραφείου,  

σχολικών ειδών & γραφικής ύλης 
 

Όλες οι τάσεις και οι καινοτομίες του κλάδου θα συγκεντρωθούν και πάλι σε ένα μέρος, την Paperworld, από 30 
Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Φρανκφούρτης. Για κορυφαίους 
παραγωγούς του κλάδου αλλά και νέες επιχειρήσεις απ’ όλο τον κόσμο, η Paperworld, με τη μοναδική ποικιλία 
προϊόντων της, αποτελεί το σημαντικότερο σημείο συνάντησης, πηγή έμπνευσης και πλατφόρμα παραγγελιών 
για χονδρεμπόρους και λιανέμπορους του κλάδου. Συνολικά 1,591 εκθέτες από 74 χώρες παρουσίασαν τα 
προϊόντα τους στην Paperworld 2020, ενώ 30.723 επισκέπτες, 69% εκ των οποίων από 141 χώρες, 
ανακάλυψαν νέα προϊόντα από τους τομείς εξοπλισμού γραφείου, γραφικής ύλης, σχολικών ειδών, ειδών 
δώρου και συσκευασίας, καθώς και χαρτικών και ευχετήριων καρτών.  
 

Πληθώρα ειδικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, workshops κι απονομών βραβείων πραγματοποιούνται παράλληλα 
με την έκθεση, ενώ οι σύμβουλοι design bora.herke.palmisano παρουσιάζουν τις τάσεις 2019/2020 με προϊόντα 
από επιλεγμένους εκθέτες στο πλαίσιο του Paperworld Trend Show. Η θεματολογία της έκθεσης διευρύνεται 
ακόμη περισσότερο από την παράλληλη διεξαγωγή της Creativeworld, διεθνούς έκθεσης ειδών χειροτεχνίας 
και δημιουργικής απασχόλησης και της Christmasworld, μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης για εποχιακή 
διακόσμηση, η οποία ξεκινά μία μέρα νωρίτερα. 
 

Τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στην Paperworld 2021 διαχωρίζονται στους τομείς “The visionary office” & 
”The stationery trends” και κατανέμονται ως εξής στα εκθεσιακά Halls: 
Hall 1.1/1.2, Forum O: International Sourcing – Εξοπλισμός γραφείου και χαρτικά για μαζικές παραγγελίες  
Hall 3.0: Office supplies – Είδη κι εξοπλισμός γραφείου, μηχανές γραφείου, τετράδια, ημερολόγια, 
σημειωματάρια, φάκελοι, χαρτί γραφής, υλικά συσκευασίας, επαγγελματικές τσάντες, δερμάτινα, organizers 
Hall 3.0: Paperworld Office Village, Future Office, Packaging for eCommerce  
Hall 3.1: Paperworld Trends 
Hall 3.1: Stationery supplies – Είδη δώρου, ευχετήριες κάρτες, χαρτικά, δερμάτινα μικροαντικείμενα, 
αξεσουάρ, συσκευασία δώρου, κορδέλες, χαρτοπετσέτες, επιτραπέζια διακόσμηση, είδη πάρτυ, Mr. Books & 
Mrs. Paper, BMWi Area, Wrap up!, The Golden Greeting Card 
Hall 4.0:  Writing & drawing utensils – Γραφική ύλη & είδη ζωγραφικής, στυλό, μολύβια, μαρκαδόροι, πένες, 
μπλοκ ζωγραφικής 
Hall 4.0: School supplies – Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής, φάκελοι παρουσίασης, 
γραφική ύλη & είδη ζωγραφικής, μολύβια, Future Learning 
Hall 4.1: Creativeworld, δημιουργική απασχόληση, χειροτεχνίες και είδη ζωγραφικής, Creativeworld Trends 
Hall 4.1, 4.2: Creativeworld, δημιουργική απασχόληση, χειροτεχνίες και είδη ζωγραφικής, Creativeworld 
Academy, Createive Impulse Award 2020, Conept area Urban Art Lab, Education 
Hall 6.1: Remanexpo – Αναλώσιμα εκτυπωτών από ανακυκλωμένα υλικά, hardware & software εκτυπωτών & 
υπολογιστών, αναλώσιμα εκτυπωτών, Remcon Seminars 
Halls 8, 9, 11.0, 12.0, 12.1, Galleria 0 + 1: Christmasworld, Floradecora 
 
Ώρες λειτουργίας της Paperworld:             30.1-1.2.2021: 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ  
                  2.2.2021:  9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ 
 

Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός μέσω του γραφείου της 
Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για 
μετάβαση και διαμονή μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του ομίλου μας Travel4Fairs, με εξαιρετικές τιμές σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία με εύκολη πρόσβαση στο εκθεσιακό της Φρανκφούρτης. 
 

Messe Frankfurt Greece SP, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα & Κύπρο, Κυβέλης 3 & 
Περικλέους, 153 44 Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, e-mail: info@messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – 
Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527,  info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ–6.00 μ.μ  
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