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KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

Nemzetközi  sajtótájékoztatón  ismer-

tette Michael Reichhold igazgató Bécs-

ben 2007. augusztus 6-án a Paperworld – 

Christmasworld kiállítást. A rendezvényen 

magyar, cseh, szerb, horvát és osztrák sajtó-

képviselők vettek részt.

Paperworld

A kiállításon 2 400 nemzetközi kiállító 

mutatja be a papír-, iroda - és írószerek, isko-

lai- és művészeti cikkek, hobbbi- és kreatív 

termékek, valamint üdvözlőlapok terén előál-

lított termékeiket.

A 2008. évi kiállításon töbek között a 

Casio, Durable, Edding, Faber-Castell, Mondi 

Business Paper, Novus, Schann-Stabilo, Siegel, 

Stora Enso vesz részt. Visszatér többek között 

a Smead, a Staedtler, a Läufer and Futenberg, 

és a Martin Yole is.

Szerepelnek csomagolóanyagok, irodai- 

és bőrutánzatok és tonerek. Tovább nő a 

különböző iskolai cikkek bemutatott termék- 

választéka, amely a 2008. évben eléri a kiállí-

tott cikkek 28%-át. Levélpapírokat, boríték-

fajtákat és címkéket is láthatunk majd.

A kiállítás rendkívül sokrétű látnivalóit 

jól mutatja, hogy az alábbi részlegeket szer-

vezik: irodai cikkek, iskolai szükségletek, 

író- és rajzeszközök, számítástechnikai és 

nyomtatási anyagok, blokkok, író- és cso-

magolópapírok, fóliák, címkék, „Paperworld 

Creative”, ajándékcikkek, üdvözlőkártyák, 

naptárak, ajándékcsomagoló papírok, szalvé-

ták, „Paperworld Scriptum”.

Érdekes, hogy a 2007-ben rendezett kiál-

lításon a résztvevők 26%-a kiskereskedő, 27% 

nagy- és külkereskedő, 16%-a gyártó, 16%-a 

szolgáltató, és 2%-a kézműves volt. 62 000 

látogató 147 országból érkezett, több mint a 

fele külföldről.

2008-ban a vásár igazgatója biztosítja a 

szakmai találkozók megrendezését. Érdekes 

konferenciák lesznek a vonatkozó termékekkel 

kapcsolatos kereskedelmi és logisztikai kérdé-

sekről. Érdekesnek mutatkozik a „Masculine”, 

„Feminine”, „Kiddy” stílusirányzatok 

2008/2009-es trendjéről szóló ismertetések.

Christmasworld

A karácsonyi ünnepi díszek, ajándékok 

vására a Paperworld-el egyidőben kerül meg-

rendezésre. Természetesen ezen a legkülönbö-

zőbb ünnepi rendezvények kellékeit, így tűzi-

játék megrendezéséhez szükséges anyagokat 

is bemutatnak.

2008-ban 1600 kiállító 35 országból jelezte 

részvételét, amely a rendelkezésre álló kiál-

lítási terület jelentős részét teszi ki. Minden 

második kiállító külföldi lesz.

2007-ben a látogatók 54%-a volt külföldi, 

főleg olasz, svájci, angol és belga vendégek 

érkeztek.

Lindner György
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