Διεθνής Εμπορική Έκθεση Διακόσμησης & Ειδών Δώρου
Η tendence, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της στο Εκθεσιακό Κέντρο της Φρανκφούρτης, από 29 Ιουνίου έως 1
Ιουλίου 2019, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων από τους τομείς
διακόσμησης, εξοπλισμού κι επίπλωσης κατοικίας, καθώς επίσης και είδη δώρου, κοσμήματα κι αξεσουάρ μόδας.
Η tendence αποτελεί τη σημαντικότερη έκθεση καταναλωτικών αγαθών στο δεύτερο μισό του έτους. Εδώ μεγάλοι
διεθνείς αγοραστές και λιανέμποροι έρχονται για να συναντήσουν εκθέτες και να ανακαλύψουν τα κορυφαία
προϊόντα της σεζόν καθώς και τις νέες τάσεις. Κατά την τελευταία διοργάνωση της tendence το 2018, 960 εκθέτες
παρουσίασαν τα προϊόντα και τις καινοτομίες τους, σε περισσότερους από 20.000 εμπορικούς επισκέπτες που
ήρθαν στη Φρανκφούρτη από 82 χώρες απ’ όλο τον κόσμο με στόχο όχι μόνο να συγκεντρώσουν τις συλλογές τους
για το φθινόπωρο, το χειμώνα και τα Χριστούγεννα αλλά και για να προβούν σε παραγγελίες για την επόμενη
άνοιξη και καλοκαίρι.
Πρακτικά κανένας άλλος τομέας δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το Ethical Style – η αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση των πελατών προς τα οικολογικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα έχει δημιουργήσει μια νέα
αγορά. Οι εκθέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις έχουν το σήμα “Ethical Style” έτσι ώστε οι επισκέπτες να
μπορούν εύκολα να τους εντοπίσουν.
Η ξεκάθαρη κατανομή των ομάδων προϊόντων στο χώρο προσφέρει λεπτομερή καθοδήγηση στους αγοραστές και
τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν νέα προϊόντα γρήγορα κι αποτελεσματικά:
Gift Classics, hall 9.1 – Είδη δώρου απ’ όλο τον κόσμο, χαρτικά, χειροτεχνίες, κεριά κι αξεσουάρ, διαφημιστικά
Jewellery, Fashion & Beauty, hall 11.1 – Αληθινά κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι και πέρλες, ασημένια κοσμήματα,
ρολόγια, design κοσμήματα, τσάντες, βαλίτσες, αξεσουάρ ταξιδιού, δερμάτινα είδη, κασκόλ, γάντια, αξεσουάρ
μόδας, ενδύματα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, μανικιούρ, πεντικιούρ, καλλυντικά κι αρώματα, σαπούνια, είδη
σπα & ευεξίας, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, εκδόσεις
Young Gifts, hall 11.0 – Πρωτότυπα είδη δώρου, διαφημιστικά, μοντέρνα σουβενίρ, χαρτικά, παιχνίδια, παιδικά
είδη
Culinary Gifts, hall 11.0 – Είδη μαγειρικής & αξεσουάρ κουζίνας, τρόφιμα σε συσκευασία δώρου
Lovely Home, hall 8.0 – Ολοκληρωμένες προτάσεις διακόσμησης, εξοπλισμού κι επίπλωσης κατοικίας και κήπου
σε όλα τα στυλ – από ρομαντικό έως και Σκανδιναβικό και μοντέρνο
Seasonal Decoration, hall 8.0 – Για μπουτίκ αγοραστές και χονδρεμπόρους. Εποχιακή διακόσμηση για όλες τις
εορταστικές εκδηλώσεις
Pure & Elegant, hall 9.0 – Ολοκληρωμένες προτάσεις διακόσμησης, έπιπλα υψηλής ποιότητας, υφάσματα,
φωτιστικά κι αξεσουάρ κατοικίας, κλασσικές ιδέες διακόσμησης σε συνδυασμό με μινιμαλιστικό μοντέρνο design
International Sourcing, hall 9.2 – Διεθνείς συλλογές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από τους τομείς: είδη
δώρου, παιχνίδια, χειροτεχνίες, χαρτικά, προσωπικά αξεσουάρ κι αξεσουάρ μόδας, κοσμήματα, εξοπλισμός
κατοικίας, μικροέπιπλα, υφάσματα, φωτιστικά, εποχιακή διακόσμηση, εξοπλισμός και διακόσμηση εξωτερικών
χώρων
Outdoor Living, Outdoor Area F11 – διακόσμηση κι εξοπλισμός εξωτερικών χώρων, συνδυασμένα με φυτά για το
μπαλκόνι και τη βεράντα, φυτά κήπου, αξεσουάρ φυτωρίων, μπάρμπεκιου και φαγητό
Ώρες λειτουργίας της tendence

• 29 - 30.6.2019: 9.00 π.μ. έως 6.0 μ.μ.
• 1.7.2019:
9.00 π.μ. έως 5.0 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.
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