
Найважливіші виставки та ярмарки в землі Північний Рейн-Вестфалія

№ Назва виставки Тематика, напрям, сфера Місце проведення

Орієнтовні дати та 
періодичність 

проведення Кількість експонентів
Кількість 

відвідувачів Посилання
Контактні 

дані

1 Medica

Міжнародний медичний форум  
Електромедицина, медичні технології, лабораторні 
технології, діагностика, фізіотерапія, ортопедичні 

технології, матеріали, витратні матеріали, інформаційні 
технології, комунікаційні технології, медичні послуги та 

публікації Дюссельдорф
15.11-18.11.2021 

(щороку)

2924 експонента
 з більш ніж 50 країн
 (Станом на 2019 рік)

120 000 відвідувачів
 (Станом на 2019 рік)

 Європа 67%
 ЄС 79%

 Не ЄС 21%
  

 не Європа 33%
 Азія 60%

 Північна Америка 17%
 Африка 13%
 Південна та 

Центральна Америка 
9%

 Австралія 1%

https://www.medica.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

2 Boot

Міжнародна виставка човнів та водного 
спорту 

 яхти, двигуни, техніка двигунів, обладнання та аксесуари, 
каное, байдарки, водні лижі, вейкбординг, клінбординг, 
водні лижі, дайвінг, серфінг, віндсерфінг, кайтсерфінг, 

риболовля, організації, пристані, споруди для водних видів 
спорту , послуги Дюссельдорф

22.01-30.01.2022 
(щороку)

2000 експонентів з
 понад 70 країн (станом 

на 2020 рік)

250 000 відвідувачів
 з 90 країн (станом на 

2020 рік) https://www.boot.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

3 Beauty

Провідна міжнародна виставка у сфері б'юті-
індустрії

 Косметичні майстер-класи, косметика, засоби догляду, 
техніки в бьюті-індустрії, інноваційні продукти, аква-велнес, 

ефірні олії, інноваційний масаж, макіяж Дюссельдорф
04.03.-06.03.2022 

(щороку)

1500 експонентів з
 32 країн (станом на 

2020 рік)

58 000 відвідувачів
 з 76 країн (станом на 

2020 рік) https://www.beauty.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

4 ProWein

Міжнародна виставка вин та міцних напоїв  
Вина (за регіонами вирощування), ігристі вина, міцні 
алкогольні напої, мінеральна вода, аксесуари для 
маркетингу в роздрібній торгівлі та громадському 

харчуванні, спеціалізована література, послуги, логістика, 
магазинні товари, обладнання Дюссельдорф

27.03.-29.03.2022 
(щороку)

6900 експонентів
 64 країни (станом на 

2019 рік)

61500 відвідувачів
 з 143 країн (станом 

на 2019 рік) https://www.prowein.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

5 wire & tube

Міжнародна виставка з виробництва та 
обробки дроту 

 Сировина, труби та приладдя, машини для виробництва 
труб, уживані машини, інструменти для технологічних 

процесів та допоміжні засоби, техніка вимірювань, техніка 
контролю, технологія контролю, технологія випробувань, 

торгівля трубами з металу FE, кольоровими метал, 
пластик, скловолокно, скло, кераміка, бетон, фіброцемент, 

профілі, машини, машини для виробництва та обробки 
дроту, інструменти для технологічного виробництва, 

допоміжні матеріали для технологічного процесу, 
матеріали, спеціальні дроти, кабелі, вимірювальна техніка, 

техніка контролю, регулююча технологія, скловолокно, 
технологія випробувань Дюссельдорф

09.05.-13.05.2022 
(кожні два роки)

Wire: 1442 експонента з 
53 країн (станом на 2018 

рік)
 
 
 

 Tube: 1242 експонента з 
57 країн (станом на 2018 

рік)

Wire: 42 000 
відвідувачів із 135 

країн (станом на 2018 
рік)

 
 Tube: 30 000 

відвідувачів із 135 
країн

https://www.tube.de/
 

 https://www.wire.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

6 A+A
Провідна міжнародна виставка у галузі 

безпеки та охорони здоров'я на робочому 
місці Дюссельдорф

26.10.-29.10.2021 
(щороку)

2111 експонентів з
 61 країни (станом на 

2019 рік)
78 000 відвідувачів з

 136 країн https://www.aplusa.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

7

REHACARE 
INTERNATIO

NAL

Найбільша в світі виставка по реабілітації та 
догляду за людьми з інвалідністю  

Допоміжні засоби побуту, домашнє господарство та 
харчування, особиста гігієна, мобільність, зв'язок, 
будівництво та проживання, системи безпеки та 

моніторингу, педагогіка, освіта та навчання, робоче місце, 
професія, навчання, фізіотерапія, ортопедичні засоби, 

догляд та медичне обслуговування, одяг , захисні засоби, 
дозвілля, спорт Дюссельдорф

14.09.-17.09.2022 
(щороку)

967 експонентів
 (Станом на 2018 рік)

50 600 відвідувачів
 (Станом на 2018 рік https://www.rehacare.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

https://www.medica.de/
https://www.boot.de/
https://www.beauty.de/
https://www.prowein.de/
https://www.aplusa.de/
https://www.rehacare.de/


8 glasstec

Міжнародна виставка з обробки скла 
Виробництво скла, технологія виробництва, обробка скла, 

очищення скла, інструменти, запчастини, деталі, що 
зношуються, вимірювальна технологія, технологія 

керування та технологія регулювання для скляних і скляних 
машин, застосування скла в будівництві та фасадних 

ділянках, сонячна енергія, прозора теплоізоляція, дисплей 
скло, лазерні технології, архітектурні бюро, інженерні бюро, 

планові бюро Дюссельдорф
20.09.-23.09.2022 
(кожні два роки)

1276 експонентів
 50 країн (станом на 

2018 рік)

42 600 відвідувачів
 126 країн (станом на 

2018 рік) https://www.glasstec.de/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

9 K

Міжнародна виставка пластмас та гуми 
Сировина, допоміжні матеріали, напівфабрикати, технічні 

деталі, вироби з армованих пластмас, машини та 
обладнання для пластмас і гумової промисловості, послуги Дюссельдорф

19.10.-26.10.2022 
(кожні три роки)

3330 експонентів з
 63 країн (станом на 

2019 рік)

224 000 відвідувачів
 169 країн (станом на 

2019 рік) https://www.k-online.com/

Telefon: +49 
211 4560-01
 
 E-Mail: 
info@messe-
duesseldorf.de

10
imm cologne 

2022

Міжнародна виставка меблів 
 сучасний дизайн меблів, аксесуари, текстиль, ссвітло, 

вбудовані електроприлади, фурнітура, меблі для 
самостійного монтажу, постільна білизна, контрактна 

бізнес-продукція для облаштування готелів та гастрономії, 
лаунжу та рецепції, оздоровчого та спа-центру, офісу та 
адміністрації, домашніх розваг (телевізор, мультимедійні 

пристрої, мультимедійні меблі), меблі для ванної кімнати та 
сантехніка Кьольн

17.01.-23.01.2022 
(щороку)

1200 експонентів з
 139 країн (станом на 

2021 рік)
Очікується 130 000 

відвідувачів
https://www.imm-cologne.

de/

Telefon +49 
221 821-0 E-
Mail: 
info@messen.
de

11 FIBO

Найбільша у світі виставка фітнесу, 
оздоровлення та здоров’я 

 Фітнес обладнання, тренувальне обладнання, зміцнення 
здоров’я, функціональне навчання, консалтинг, маркетинг, 

апаратне та програмне забезпечення, фінансування, 
страхування, оздоровлення, краса, сауни, солярії, 
харчування, групові тренування, торгівля, освіта та 
навчання, EMS, мобільні пристрої, спортивний одяг, 

спортивні товари, література, видавництво, DVD, фільми, 
музика, добавки, мода, бойові мистецтва, асоціації, клуби Кьольн

07.04.-10.04.2022 
(щороку)

1100 експонентів з
 49 країн (станом на 

2019 рік)

145 000 відвідувачів з
 133 країн (станом на 

2019 рік)
https://www.fibo.com/de-de.

html

Telefon: +49 
211 90191-100
 
 E-Mail: 
info@reedexpo.
de

12 gamescom

Найбільша у світі виставка комп’ютерних і 
відеоігор 

 Платформи, доповнена реальність, смартфони, консолі, 
змішана реальність, мобільні пристрої, нетбуки, ноутбуки, 
ПК, планшети, віртуальна реальність (VR), компоненти, 

адаптери, проектори, контролери, дисплеї, пристрої 
введення ( джойстик, миша, трекбол, мікрофон, геймпад, 
пульти дистанційного керування тощо), eToys, відеокарти, 
гарнітури, клавіатури, навушники, накопичувачі, колонки, 
кермо, педалі, карти пам'яті, монітори, мережі, сервери, 

звукові карти, сумки , портативні технології VR, 
розважальне програмне забезпечення (ігри), екшн, 

пригоди, сімейні розваги тощо Кьольн
24.08.-28.08.2022 

(щороку)

1150 експонентів
 понад 50 країн

 (Станом на 2019 рік)

373000 відвідувачів з
 понад 100 країн 

(станом на 2019 рік) https://www.gamescom.de/

Telefon +49 
221 821-0 E-
Mail: 
info@messen.
de

13
INTERMODE

LLBAU Найбільша у світі виставка моделювання та 
модельного спорту Дортмунд

17.11.-20.11.2021 
(щороку) понад 500 експонентів

80 000 відвідувачів з
 20 країн

https://www.intermodellbau.
de/startseite/

Telefon: 0231 / 
12 04-0
 
 E-Mail: medien
[at]
westfalenhallen
[dot]de

14
JAGD & 

HUND

Міжнародна виставка з полювання та 
мисливства 

 Всюдиходи, мисливське спорядження, мисливський одяг, 
мисливські будиночки, походи на полювання, мисливська 

зброя, показ мисливських мод, супровідна програма, 
спеціальні презентації Дортмунд

01.02.-06.02.2022 
(щороку)

850 експонентів з
 44 країн (станом на 

2020 рік)
82 000 відвідувачів з

 50 країн
https://www.jagd-und-hund.

de/startseite/

Telefon: 0231 / 
12 04-0
 
 E-Mail: medien
[at]
westfalenhallen
[dot]de

https://www.glasstec.de/
https://www.k-online.com/
https://www.imm-cologne.de/
https://www.imm-cologne.de/
https://www.fibo.com/de-de.html
https://www.fibo.com/de-de.html
https://www.gamescom.de/
https://www.intermodellbau.de/startseite/
https://www.intermodellbau.de/startseite/
https://www.jagd-und-hund.de/startseite/
https://www.jagd-und-hund.de/startseite/


15

MODE HEIM 
HANDWERK 

SPEZIAL

Виставка домашнього ремесла 
 Мода, краса, одяг, текстиль, косметика, засоби догляду, 

ювелірні вироби, аксесуари, здоров'я, оздоровлення, 
кулінарія, практичний, сервірований стіл, кухонні технології, 

кухонна техніка, література, їжа, предмети розкоші, 
обслуговування, хобі, дозвілля, астрологія, езотерика, 
товари для рукоділля, книги, журнали, спеціалізована 

література, побутова електроніка, оздоблення, транспортні 
засоби, фотографія, хобі геологія, моделювання, спорт, 

ігри, іграшки, туризм, видавництва, театр, різдвяні 
прикраси, життя, проживання, меблі, побутова техніка, 

засоби для прибирання, домашній текстиль, будівництво, 
ремонт, сад, будівництво, розширення, ремонт, енергетика, 

енергетичні технології, навколишнє середовище, 
сантехніка, опалення, кондиціонування повітря, системи 

сигналізації, інструменти, машини, технічні вимоги Ессен
11.11.-14.11.2021 

(щороку)
700 експонентів (станом 

на 2019 рік) 120 000 відвідувачів

https://www.mhh-essen.
de/nrws-groesste-

verbrauchermesse/

Telefon: +49 (0)
201 72 44-0 E-
Mail: 
info@messe-
essen.de

16
ESSEN 

MOTOR SHOW

Автомобільна виставка 
 транспортні засоби спортивної серії, автоспорт, тюнінг, 

класичні автомобілі, електромобіль, мотоцикли, Формула 1, 
тюнінгові деталі, шини та диски, автомобільні інновації, ідеї 

нових транспортних засобів, ідеї продуктів, світові 
прем'єри, європейські прем'єри, німецькі прем'єри, 

допоміжна програма, спеціальні шоу Ессен
27.11.-05.12.2021 

(щороку)
500 експонентів (станом 

на 2019 рік)
300 000 відвідувачів (

 Статус 2019)

https://www.essen-
motorshow.

de/automobilmesse/

Telefon: +49 (0)
201 72 44-0 E-
Mail: 
info@messe-
essen.de

17
Techno-
Classica

Міжнародний форум галузі транспортних 
засобів  

 Автомобілі, інші транспортні засоби, аксесуари, 
обслуговування, олдтаймери Ессен

23.03.-27.03.2022 
(щороку)

1250 експонентів 
(станом на 2019 рік)

190 000 відвідувачів з
 46 країн

 (Станом на 2019 рік) http://www.siha.de/tce.php

Tel.: +49(0)24 
07-173 00

 
 E-Mail: 

info@siha.de

18 Anuga

Найбільший і найважливіший ярмарок 
харчових продуктів у світі

 Їжа, напої, охолоджені продукти, м’ясо, заморожені 
продукти, молочні продукти, хліб, хлібобулочні та гарячі 
напої, органічні продукти. Допоміжна програма Anuga 

Cologne складається з висококласних конгресів, лекцій та 
церемоній нагородження, різноманітних спеціальних шоу, а 

також шоу-кейсів, розваг професійних обмінів. Кьольн 2023 (кожні два роки)
7500 експонентів з більш 

ніж з 100 країн світу 170 000 Відвідувачів
https://www.messen.

de/de/8112/koeln/anuga/info

Telefon +49 
211 179347-50 
E-Mail: 
info@messen.
de

https://www.mhh-essen.de/nrws-groesste-verbrauchermesse/
https://www.mhh-essen.de/nrws-groesste-verbrauchermesse/
https://www.mhh-essen.de/nrws-groesste-verbrauchermesse/
https://www.essen-motorshow.de/automobilmesse/
https://www.essen-motorshow.de/automobilmesse/
https://www.essen-motorshow.de/automobilmesse/
http://www.siha.de/tce.php
https://www.messen.de/de/8112/koeln/anuga/info
https://www.messen.de/de/8112/koeln/anuga/info
mailto:info@messen.de
mailto:info@messen.de
mailto:info@messen.de
mailto:info@messen.de
mailto:info@messen.de

