
 

 

 

 
Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση διακόσμησης & εξοπλισμού κατοικίας και ειδών δώρου 
 

Η Ambiente θέτει το ρυθμό για την παγκόσμια αγορά των καταναλωτικών αγαθών διαρκείας και θα 

συγκεντρώσει και πάλι τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου στο Εκθεσιακό Κέντρο της 

Φρανκφούρτης, από 7 έως 11 Φεβρουαρίου 2020, παρουσιάζοντας όλες τις τελευταίες τάσεις, εξελίξεις και 

καινοτομίες του κλάδου. Η μοναδική ποικιλία προϊόντων που ανήκουν στους τομείς Dining, Giving & Living, 

προσφέρει ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και παρουσιάζει τη μοναδική δυναμική καινοτομίας του 

νευραλγικού αυτού κλάδου. Εδώ συνδυάζονται η επιχειρηματικότητα με τη δημιουργικότητα. Κατά την 

τελευταία διοργάνωση της Ambiente το Φεβρουάριο 2019, 4.460  εκθέτες, 85% εκ των οποίων διεθνείς από 92 

χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους σε 136,081 εμπορικούς επισκέπτες που ήρθαν στην 

έκθεση από 167 χώρες με στόχο να προβούν σε παραγγελίες και να συνάψουν νέες συνεργασίες. 
 

Εδώ παρουσιάζονται οι τελευταίες τάσεις σε εντυπωσιακά special shows, τελετές απονομών, διαλέξεις κι 

εκδηλώσεις με εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου και διάσημους σχεδιαστές. Η Ambiente αποτελεί 

επίσης σημαντική πλατφόρμα για ειδικές θεματικές ενότητες όπως Contract Business, HoReCa και Ethical 

Style, καθώς επίσης και τη μεγαλύτερη πλατφόρμα εκτός Ασίας για μαζικές παραγγελίες μεγάλου όγκου.  
 

Οι ομάδες προϊόντων που παρουσιάζονται έχουν ακόλουθη ξεκάθαρα διαχωρισμένη κατανομή στο χώρο έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται η στοχευμένη περιήγηση των επισκεπτών στον εκθεσιακό χώρο. Από το 2019 

προστέθηκε το Hall 12, προκαλώντας κάποιες αλλαγές στην κατανομή, η οποία έχει διαμορφωθεί ως εξής: 
 

Living: Διακόσμηση, εξοπλισμός & έπιπλα κατοικίας 

Interior Design (κτίριο 8.0) ολοκληρωμένες προτάσεις διακόσμησης κι επίπλωσης κατοικίας, φωτιστικά, 

αξεσουάρ κατοικίας και design, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα, premium brands, Interiors & Decoration 

(9.0) εσωτερική διακόσμηση, έπιπλα, υφάσματα & αξεσουάρ κατοικίας, Interiors & Decoration (9.1) 

αξεσουάρ κατοικίας και χειροποίητα είδη διακόσμησης, κορνίζες, αρωματικά χώρου, κεριά, τάσεις, εποχιακή 

διακόσμηση, λουλούδια και φυτά, Global Sourcing Living/Giving (9.2, 9.3) μαζικές παραγγελίες μεγάλου 

όγκου προϊόντων διακόσμησης, επίπλων, υφασμάτων κατοικίας, φωτιστικών, χειροποίητων αξεσουάρ 

κατοικίας, εποχιακής διακόσμησης, ειδών δώρου και προσωπικών αξεσουάρ 

Dining: Οικιακός εξοπλισμός & είδη κουζίνας 

Kitchen Trends (κτίρια 1.1/1.2) μοντέρνα αξεσουάρ κουζίνας, δώρα gourmet, Kitchen (3.0/3.1) εξοπλισμός 

κουζίνας, μαχαιροπήρουνα, μαγειρικά σκεύη, Houseware (12.0/12.1) οικιακές συσκευές & εξοπλισμός, 

δοχεία, πλαστικά, συσκευές καθαρισμού και ζυγαριές, Table – Contemporary Design (4.0) προϊόντα 

μοντέρνου design για το τραπέζι, Table – Prestige (4.1) πολυτελή προϊόντα γνωστών brands, Table -  Daily 

Life (4.2) διεθνή brands υαλικών, πορσελάνινων και κεραμικών ειδών, Table Daily Life / Table Top Trade 

(6.1/6.2) υαλικά, πορσελάνινα, κεραμικά, διακόσμηση τραπεζιού, HoReCa (κτίριο 6.0), Houseware (κτίρια 

12.0/12.1) οικιακά σκεύη, εξοπλισμός κουζίνας και συσκευές, καθαριστικά 

Giving: Είδη δώρου, προσωπικά αξεσουάρ & κοσμήματα 

Urban Gifts (κτίριο 11.0) μοντέρνα είδη δώρου, διακοσμητικά, τσάντες, κοσμήματα κι αξεσουάρ μόδας, Gift 

Ideas (11.1) κλασικά δώρα, σουβενίρ, δώρα ομορφιάς, τσάντες κοσμήματα κι αξεσουάρ μόδας 
 

Στα halls 10.1/10.2/10.3/10.4 θα βρείτε συγκεντρωμένες συλλογές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης για 

μεγάλο όγκο παραγγελιών, που καλύπτουν τη θεματική ενότητα Global Sourcing Dining – Table, Premium, 

Kitchen, Houseware.  
 

                  Ώρες λειτουργίας της Αmbiente: • 7 - 10 Φεβρουαρίου 2020: 9.00 π.μ. έως 6.00 μ.μ. 

• 11 Φεβρουαρίου 2020:  9:00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. 
 

Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας στο μεγάλο αυτό γεγονός και προμηθευτείτε έγκαιρα 

τα εισιτήρια εισόδου με έκπτωση 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, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 

44 Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr, 

Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 

π.μ. – 18.00 μ.μ 
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