
 

 

Διεθνής εμπορική έκθεση ειδών χειροτεχνίας, ζωγραφικής, χόμπι και 
δημιουργικής απασχόλησης 

Η Creativeworld αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη εμπορική έκθεση του κλάδου Do-It-Yourself. 
Κορυφαίοι επαγγελματίες του κλάδου αλλά και νέες επιχειρήσεις θα συναντηθούν στα Halls 4.1 & 4.2 του 
διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Φρανκφούρτης από 30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2021 για να 
παρουσιάσουν τις καινοτομίες τους στον τομέα ειδών χόμπι, καλλιτεχνικών, χειροτεχνίας, design 
υφασμάτων και χειροποίητων διακοσμητικών. Η τελευταία διοργάνωση της Creativeworld το 2020 
κατέγραψε ένα μοναδικό φάσμα κατασκευαστών και προϊόντων εδραιώνοντας τη θέση της ως κορυφαία 
διεθνής εμπορική έκθεση του κλάδου. Συνολικά 369 εκθέτες από 40 χώρες μετέτρεψαν τα Halls 4.1 & 4.2 
σε παγκόσμιο κέντρο δημιουργίας. Αυτό επιβεβαιώθηκε επίσης από τους 9,201 εμπορικούς επισκέπτες 
από 102 χώρες.  
 

Με το μοναδικό συνδυασμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τάσεων και workshops, η Creativeworld 
αποτελεί κάθε χρόνο έναν πολύ ισχυρό πόλο έλξης. Από τη μία, είναι η έκθεση παραγγελιών για τον τομέα 
κι από την άλλη προσφέρει στους εμπορικούς επισκέπτες μια ευρεία συλλογή συναρπαστικών workshops 
και παρουσιάσεις προϊόντων. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της Creativeworld ως εισηγητή τάσεων 
όπου εγχώριοι και διεθνείς κατασκευαστές παρουσιάζουν τις τελευταίες καινοτομίες τους. Καμία άλλη 
έκθεση δεν προσφέρει τόση έμπνευση και τόσες φρέσκες ιδέες. Επιπλέον, το design studio 
boka.herke.palmisano θα παρουσιάσει τις τάσεις για την ερχόμενη DIY σεζόν, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες 
επιπλέον και σε ειδικό έντυπο.  
 

Η ποικιλία προϊόντων που θα παρουσιαστούν στην Creativeworld  διαχωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

 Graphic art & artists’ requisites – μελάνια, νερομπογιές, χαρτικά, παλέτες, πινέλα, καβαλέτα, 
ακουαρέλα, κιμωλίες, κορνίζες, καμβάδες, αξεσουάρ καλλιτεχνικών, ακρυλικά χρώματα, αστάρια 

 Hobby, arts & crafts – υλικά και σετ χειροτεχνίας, βαφές, πολύτιμοι λίθοι, ζωγραφική σε τσόχα, 
βιβλία δημιουργικής απασχόλησης, ψαλίδια, ζωγραφική σε πορσελάνη και μετάξι, Batik βαφές, χρώματα 
make-up, κηρομπογιές και άλλες DIY δραστηριότητες, διακόσμηση για πάρτι, συσκευασία 

 Textile crafting – ραπτομηχανές, μαλλί, νήματα, υφάσματα για ράψιμο, κρόσσια, κεντήματα 

 Florists’ supplies – διακοσμητικά, γιρλάντες και φύλλα, κλαδιά, μούρα, καλάθια, τεχνητά κι 
αποξηραμένα άνθη, φρούτα, λαχανικά, μανιτάρια, διάφορα είδη ανθοπωλείου, υλικά για ανθοσυνθέσεις 

 

Η θεματολογία της Creativeworld διευρύνεται ακόμη περισσότερο από την παράλληλη διεξαγωγή της 
Paperworld, μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης χαρτικών κι εξοπλισμού γραφείου και της Christmasworld, 
μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης για εποχιακή διακόσμηση, η οποία ξεκινά μια μέρα νωρίτερα, στις 29 
Ιανουαρίου.  
 

Ώρες λειτουργίας της Creativeworld:  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, Φαξ 210 6410602, e-mail: 
info@messefrankfurt.gr, www.messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 
210 6090527, info@t4f.gr, www.t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ 
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