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Η εταιρεία GL events Exhibitions συνέβαλε στην εξέλιξη της μορφής της 
Piscine Global Europe προκειμένου να ανταποκριθεί με τον 
καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του 
κλάδου και στους υγειονομικούς κανόνες. Η Piscine Global Europe, ο  
μεγάλος διεθνής τόπος συνάντησης για τον τομέα της πισίνας και του Spa, 
φέτος προσφέρει στους επισκέπτες της δύο μοναδικές εμπειρίες: μια 
ψηφιακή εκδήλωση, στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2020 και μια φυσική 
εκδήλωση, εμπλουτισμένη με ψηφιακές υπηρεσίες, από τις 9 έως τις 12 
Φεβρουαρίου 2021, στο Lyon-Eurexpo France.

www.piscine-global-europe.com

PISCINE GLOBAL EUROPE, 
ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ &  ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

Ακολουθώντας τις παρατηρήσεις και τις ανάγκες που εξέφρασαν οι επαγγελματίες του 
κλάδου πριν από το καλοκαίρι, η GL events Exhibitions προτείνει ένα νέο project που 
επικυρώνεται από την επιτροπή εμπορικών εκθέσεων της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Πισίνας και Spa. Αυτό το νέο project είναι επομένως το αποτέλεσμα 
μιας προσέγγισης των επαγγελματιών του κλάδου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις 
προσδοκίες της αγοράς, το υγειονομικό πλαίσιο όσο και το χρονοδιάγραμμα για την 
έναρξη καινοτομιών. Αυτές οι δύο συμπληρωματικές εκδηλώσεις, ψηφιακές και 
φυσικές, θα επιτρέψουν σε εταιρείες και επαγγελματίες του κλάδου να αυξήσουν τις 
επαφές τους και να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους.

Η Piscine Global Europe στοχεύει, περισσότερο από ποτέ, να είναι ένα εργαλείο 
διαμεσολάβησης, ανάπτυξης και προώθησης καινοτομιών, το οποίο προσφέρει λύσεις 
σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς. 



Gilles Mouchiroud 
Πρόεδρος

  Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πισίνας και Spa 

"Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πισίνας και Spa υπήρξε σημαντικός συνεργάτης 
της εταιρείας GL events για πολλά χρόνια, συνεργασία που επιθυμεί να συνεχίσει 
και φέτος με την διοργάνωση της νέας έκδοσης της διεθνούς έκθεσης Piscine 
Global Europe. Αυτή η έκδοση, η οποία είναι λίγο ξεχωριστή λόγω των 
υγειονομικών συνθηκών, απαιτούσε έναν κοινό προβληματισμό, πολυάριθμες και 
εποικοδομητικές συζητήσεις μεταξύ της εταιρείας GL events, της Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πισίνας και Spa και των εκθετών για να καταλήξουν σε 
καινοτόμες λύσεις. 
Για πρώτη φορά, τον Νοέμβριο του 2020, η Piscine Global Europe θα 
πραγματοποιηθεί υπό την μορφή ψηφιακής έκθεσης και στη συνέχεια θα ανακτήσει 
μια μορφή «phygital» (physical + digital) τον Φεβρουάριο του 2021. Έχει ξεκινήσει 
μια προσπάθεια με σκοπό τη χρήση νέων μέσων
επικοινωνίας και είμαστε σίγουροι ότι η εταιρεία
GL  events είναι ο καλύτερος διοργανωτής λόγω της
ικανότητάς της για καινοτομία, της τεχνογνωσίας της και
της εμπειρίας της ως διοργανωτής σημαντικών εκδηλώσεων.
Ας προχωρήσουμε μαζί, ας αναλάβουμε την πρόκληση!
Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε 
ότι οι φετινές εκδόσεις θα αποτελέσουν πραγματικές
ευκαιρίες για καινοτομία και επιτυχία. "
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"Με μια συντονισμένη προσέγγιση και χάρη στην πρόθεση όλων των 
ενδιαφερόμενων για συνεργασία, δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα νέο 
project για την Piscine Global Europe. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτήν την 
ανανεωμένη δυναμική και την εμπιστοσύνη του κλάδου στην Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών Πισίνας και Spa και στην εταιρεία GL events. Παραμένω 
πεπεισμένη ότι κάτω από αυτό το  πνεύμα συνεργασίας θα είμαστε σε θέση 
να αναδείξουμε σωστά την έκθεση, να ενισχύσουμε την αξία της και να την 
προσαρμόσουμε στις ανάγκε ς του σήμερα και του αύριο.

Είμαστε έτοιμοι και δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση ώστε 
να διασφαλίσουμε την επιτυχία των επόμενων εκδηλώσεών μας! "
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Florence Mompo 
Διευθύντρια

GL events exhibitions
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Για περισσότερες πληροφορίες www.piscine-global-europe.com

Σε συνεργασια με :

17 & 18 Νοεμβρίου 2020

PISCINE CONNECT, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ, 
ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, εστιάζοντας στην Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών 
Ευκαιριών 

Το Piscine Connect είναι μια εναλλακτική ψηφιακή λύση, που προσφέρεται σε εκθέτες, για να 
προωθήσουν τις καινοτομίες και τα νέα προϊόντα τους και ως εκ τούτου να μείνουν πιστό 
ημερολογιακά στο ραντεβού τους με τους προμηθευτές. Αυτή η ψηφιακή εκδήλωση, διαθέσιμη 
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας εφαρμογής για κινητά, θα είναι προσβάσιμη δωρεάν σε 
όλους τους επαγγελματίες της κοινότητας της Piscine Global Europe: προμηθευτές που έχουν 
εγγραφεί στην έκθεση του Φεβρουαρίου 2021, καθώς και αγοραστές και φορείς του κλάδου.

Το Piscine Connect θα προσφέρει πολλές δυνατότητες μέσω μιας νέας ψηφιακής εμπειρίας:

• μια πλατφόρμα καινοτομιών, καθιστώντας δυνατή την προώθηση νέων προϊόντων των
εκθετών,

• διαδικτυακά σεμινάρια παρουσίασης προϊόντων, μέσω ζωντανής τηλεδιάσκεψης, καθώς
και σε επανάληψη,

• networking,
• μια πλατφόρμα εξαποστάσεως επαγγελματικών συναντήσεων.

Στοιχεία 
επικοινωνίας 

Made by

ΕΝΑ ΝΕΟ PROJECT 
2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2021 στη Λυών - Εκθεσιακό κέντρο Eurexpo 

PISCINE GLOBAL EUROPE, ΥΒΡΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
Το πρώτο φυσικό event του 2021 για τον κλάδο της πισίνας και των Spa. Η Piscine Global Europe, θα είναι το 
σπουδαιότερο γεγονός που δε θα πρέπει να χάσετε, καθώς θα επιτρέψει σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου να 
συναντηθούν ξανά φυσικά.
Για να διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ επαγγελματιών, να βελτιστοποιήσει τις αλληλεπιδράσεις και συνεπώς να αυξήσει τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, η Piscine Global Europe εμπλουτίζει τη φετινή της έκδοση στο εκθεσιακό κέντρο Eurexpo με 
λύσεις ψηφιακής διαμεσολάβησης. Η διαδικτυακή πλατφόρμα και η εφαρμογή για κινητά, θα επιτρέψουν έτσι σε όλους 
τους επαγγελματίες να «δικτυωθούν» πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκθεση, να οργανώσουν εξ αποστάσεως ή με 
φυσική παρουσία επαγγελματικές συναντήσεις, να παρακολουθήσουν συνέδρια και να ανακαλύψουν καινοτομίες. Η 
έκδοση του Φεβρουαρίου 2021 θα είναι επομένως μια μοναδική εμπειρία, ένα καινοτόμο και ψηφιακό γεγονός, 
επιτρέποντας έτσι περισσότερες αλληλεπιδράσεις και ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών.
Υπό αυτό το πρίσμα, και με σκοπό να διασφαλιστούν οι αφίξεις και οι επισκέψεις των εθνικών και των  διεθνών 
αγοραστών, έχουμε προγραμματίσει ξεναγήσεις και μια υπηρεσία φιλοξενίας, σε συνεργασία με το Only Lyon (το 
τουριστικό γραφείο της Λυών).
Τέλος η εταιρεία GL events τονίζει ότι θα εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που θα ισχύουν τον ερχόμενο 
Φεβρουάριο και  εγγυάται την ασφάλεια όλων των επισκεπτών της έκθεσης.
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secretariat1@ccifhel.org.gr
+30 210.36.25.545/516


