
 

 

Διεθνής Εμπορική Έκθεση Εποχιακής Διακόσμησης 

H Christmasworld αποτελεί την κορυφαία έκθεση παρουσίασης τάσεων και πλατφόρμα νέων παραγγελιών για τον 
κλάδο εποχιακής κι εορταστικής διακόσμησης, κι ως εκ τούτου την ιδανική Β2Β εμπορική έκθεση για ένα δυναμικό 
ξεκίνημα στη νέα σεζόν. Από 29 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2021, η Christmasworld θα φέρει και πάλι σ’ 
επαφή παραγωγούς κι εμπόρους, καθώς και μεγάλους εμπορικούς αγοραστές απ’ όλο τον κόσμο. Κατά την 
τελευταία διοργάνωση της έκθεσης το 2020, 43.945 επισκέπτες από 128 χώρες αξιοποίησαν την Christmasworld και 
την floradecora για να ανακαλύψουν νέα προϊόντα και τάσεις που παρουσιάστηκαν από 1.091 εκθέτες από 50 
χώρες. Η Christmasworld χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ικανοποίησης τόσο από πλευρά εκθετών όσο κι από 
πλευρά επισκεπτών, ενώ την τελευταία φορά εδραίωσε για μία ακόμη φορά την κορυφαία θέση της σε ποικιλία 
προϊόντων, υψηλό ποσοστό διεθνικότητας, μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών και πληθώρα παραγγελιών.  
 

Φρέσκα λουλούδια, φυτά και συνθέσεις λουλουδιών γίνονται όλο και σημαντικότερα στο λιανεμπόριο και 
συμπληρώνουν τη θεματολογία εποχιακής κι εορταστικής διακόσμησης. Η  Christmasworld, ανταποκρινόμενη σε 
αυτή την τάση, φιλοξενεί στο Hall 8 την floradecora, τη νέα έκθεση για παραγγελίες άμεσα διαθέσιμων 
λουλουδιών κι ανθοσυνθέσεων.  
 

Μια πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων, forums, διαλέξεων, workshops και φυσικά το Trend Show ενισχύουν τη 
δυναμική της έκθεσης. Εκτός από την floradecora, παράλληλα με την Christmasworld διεξάγονται οι εκθέσεις 
Paperworld, μεγαλύτερη διεθνής έκθεση χαρτικών κι εξοπλισμού γραφείου και η Creativeworld, διεθνής έκθεση 
ειδών χειροτεχνίας και δημιουργικής απασχόλησης. 
 

Οι κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στην Christmasworld κατανέμονται ως εξής στο χώρο:  
Hall 8.0: Florists’ requisites & Garden Decoration / Ribbons & Wrapping / Candles & Fragrances: 

Εξοπλισμός ανθοπωλείου & διακόσμηση κήπου, κορδέλες και συσκευασία, κεριά κι αρωματικά, 
σαπούνια και υλικά περιτυλίγματος. 

 floradecora – φρέσκα λουλούδια & φυτά, ανθοσυνθέσεις   
Hall 9.0:  Visual Merchandising & Light / Christmas & Seasonal Decoration - Διακόσμηση βιτρίνας 

εμπορικών καταστημάτων & φωτισμός πόλεων, φωτισμός εσωτερικού κι εξωτερικού χώρου, 
πυροτεχνήματα, χριστουγεννιάτικα είδη, τεχνητά χριστουγεννιάτικα δέντρα και διακοσμητικά. 

Hall 11.0:    Christmas & Seasonal Decoration, Florists’ requisites & Garden Decoration,  
Εξοπλισμός ανθοπωλείου & διακόσμηση κήπου, εποχιακή διακόσμηση, κεριά, διακόσμηση για 
το τραπέζι 
Christmasworld Trends 

Hall 12.0:        Christmas & Seasonal Decoration – Χριστουγεννιάτικα, εποχιακή διακόσμηση -  Halloween 
  Christmas Delights: εποχιακά εδέσματα και ποτά 
Hall 12.1:  Christmasworld International Sourcing 

         Εποχιακή Διακόσμηση & είδη δώρων, χριστουγεννιάτικα & είδη διακόσμησης από την Ασία 
Galleria:  Galleria 0: Retail Boulevard, Galleria 1: Decoration unlimited, Dark Ocean 
 

 
Ώρες λειτουργίας της Christmasworld:           29.1-1.2.2021: 9.00 έως 18.00 
                                                             2.2.2020:  9.00 έως 17.00 

 

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, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr 
www.messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ. 210 6090525, Φαξ. 210 6090527, www.t4f.gr, ώρες 
λειτουργίας 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.  
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