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A Messe Düsseldorf elhalasztja az interpack és a drupa szakvásárt 
Már kitűzték az új időpontokat 
 

A Messe Düsseldorf vásárvállalat elhalasztja az interpack és drupa vezető nemzetközi 
szakvásárokat. Az interpack-ot 2021. február 25 - március 3. között rendezik, a drupá-t pedig 
2021. április 20 – 30. közötti időszakra halasztják. 
 

A Messe Düsseldorf ezzel a lépéssel követi a német szövetségi kormány válságstábjának 
ajánlását, amely szerint a nagyszabású rendezvényekkel járó kockázat értékelése során 
vegyék figyelembe a Robert Koch Intézet ajánlásait. Ezekből az ajánlásokból kiindulva, 
valamint tekintettel arra, hogy Európában is ugrásszerűen nőtt az új koronavírussal (SARS-
CoV-2) fertőzöttek száma, a Messe Düsseldorf átértékelte a helyzetet. Ezen kívül Düsseldorf, 
mint a tartomány fővárosa, 2020. március 11-én elrendelte, hogy betiltanak minden, 1000 
résztvevőnél nagyobb rendezvényt. 
 

„A döntést a tanácsadó testületeinkkel és a szakmai védnökséget ellátó szövetségekkel 
szorosan egyeztetve hoztuk meg” – hangsúlyozta Werner M. Dornscheidt, a Messe 
Düsseldorf GmbH ügyvezetésének elnöke. Ez a döntés az érintett ágazatok kívánságát is 
tükrözi: „Partnerként most az a feladatunk, hogy mindent megtegyünk a kiállítóink gazdasági 
veszteségeinek csökkentése érdekében.” 
 

„Düsseldorf városa betartja a tartományi kormányzat utasításait. A célunk az, hogy lassítsuk               
a koronavírus terjedését és ezzel megőrizzük az egészségügyi ellátórendszer 
működőképességét” – hangsúlyozta Thomas Geisel, Düsseldorf főpolgármestere és egyúttal 
a Messe Düsseldorf felügyelő bizottságának elnöke. 
A vírus terjedésének lassítása az RKI Robert Koch Intézet kinyilvánított célja. Annak 
érdekében, hogy a Messe Düsseldorf eleget tegyen a kockázat-elhárítási felelősségének, a 
vállalatnak elsősorban a nagyszabású rendezvényekkel együtt járó fertőzésveszélyt kell a 
lehető legkisebbre csökkentenie. A nagyszabású rendezvényeknél felmerülő átfertőződés 
kockázatának csökkentésére irányuló intézkedéseket, amelyeket a Robert Koch Intézet 
egyértelműen meghatározott, mint például a rendezvény helyszínének a fertőzés veszélyével 
arányos átszellőztetése, a kockázatos csoportba tartozó személyek kizárása, valamint a 
beléptetési ellenőrzések teljes körű elvégzése, a gyakorlatban nem lehetett bevezetni. Az 
ezzel egyenértékű hatású intézkedéseket az előre nem látott, rohamos ütemű terjedés és az 
egyes rendezvények nagyságrendje, az akár napi 60.000 résztvevő tekintetében nem lehetett 
és nem is lehet méltányosan vállalni. 
 

„Az interpack szakvásárral érintett ágazati partnerek támogatják a halasztásról hozott 
döntést és a vásárvállalat felelős vezetőivel közösen nagy reményeket fűznek a jövő évi 
seregszemle sikeréhez. „Az interpack a nemzetközi csomagolóipari ágazat és a kapcsolódó 
folyamat-alapú iparágak vitathatatlanul elsőszámú seregszemléje. A szakvásár a személyes 
találkozásokból és a szerte a világból összesereglő emberek közötti közvetlen eszmecseréből 
táplálkozik. Erre csak akkor van mód, ha ez nem jár egészségügyi kockázattal. Az elhalasztás 
éppen ezért felelősségteljes és helyes döntés. Örömmel várjuk a jövő évi időpontot, hogy az 
iparágban meghatározó témákat, mint például a fenntarthatóságot megvitassák és 
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bemutassák a kapcsolódó megoldásokat” – mondta el Christian Traumann, az interpack 2020 
elnöke és a Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. Kassengerät ügyvezető igazgatója és a 
vállalatcsoport elnöke. 
 

„A koronavírus és a vele járó korlátozások ma már jelentős kihívást jelentenek a gépgyártás 
minden területén. A nem számszerűsíthető fertőzési kockázatot jelentő kórokozó lehetséges 
és ma még fel nem mérhető hatása, a seregszemléről visszatérőket fenyegető karantén, 
egyes országok átfogó utazási korlátozásai, valamint számos vállalat belső szabályozás 
keretében bevezetett és átfogó utazási korlátozásai sajnos ellehetetlenítik az interpack 
májusi megrendezését. A VDMA, a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége az 
interpack szakmai védnökségét ellátó szövetségként a jelenlegi rendhagyó körülmények 
között támogatja az elhalasztást. A kitűzött új időpont biztosítja a tervezhetőséget” – mondta 
el Richard Clemens, a VDMA Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége Élelmiszeripari 
Gépek és Csomagológépek Szakmai Tagozatának ügyvezetője. 
 

Fontos és jelzésértékű a düsseldorfi szállodaipar részéről a DEHOGA (Vendéglátó-ipari 
Gazdasági Szövetség) vélekedése: „Nyomatékosan kérjük a tagjainkat és az ágazat 
valamennyi szereplőjét, hogy rugalmasan reagáljanak a kiállítók és a szakmai látogatók 
foglalásainak elnapolására. A düsseldorfi szakvásárok, mint az interpack is, kiemelkedően 
fontos szerepet játszanak a város életében, a szállodaiparban és a vendéglátásban. Saját 
magunk ellen dolgoznánk, ha ilyen esetben nem tanúsítanánk megértést” – fejtette ki 
egyöntetűen a DEHOGA két képviselője, Giuseppe Saitta, a Düsseldorf/Neuss Rajna-menti 
járási csoport elnöke és Rolf D. Steinert, a Düsseldorf/Neuss Rajna-menti járási csoport 
szállodaipari és turisztikai szakcsoport elnöke. 
 

Werner M. Dornscheidt, a Messe Düsseldorf ügyvezetésének elnöke örömmel fogadta az 
általános megértést és a támogatást ebben a különleges helyzetben: „Köszönjük valamennyi 
partnerünknek a nagyon jó együttműködést ebben a súlyos és sürgető döntésben. Örülünk 
annak, hogy közösen, együttműködve ilyen gyorsan megtaláltuk az új vásáridőpontot, hogy 
minden érintettnek biztosítsuk a lehető legnagyobb mértékű tervezhetőséget.” 
 

A Messe Düsseldorf vállalatcsoport* 

A 2019-es évben elért mintegy 369 millió eurós árbevételével a Messe Düsseldorf csoport meg 
tudta őrizni a legsikeresebb német vásárvállalatok között kivívott helyét. A düsseldorfi 
rendezvényeken a tavalyi vásári évben összesen 29.195 kiállító mutatta be termékeit 1,4 millió 
szakmai látogatónak.       

A kiállítók és látogatók száma egyaránt emelkedett a megelőző rendezvényekhez viszonyítva.                      
A düsseldorfi vásárközpontban mintegy 50 szakvásárt rendeznek öt fő szakterületen: a gépek, 
berendezések és felszerelések, a kereskedelem, kisipar és szolgáltatások, a gyógyászat és 
egészség, az életstílus és szépség, valamint a szabadidő témakörében. Ezek közül 22 saját 
rendezésű, a maga területén elsőszámú seregszemle és jelenleg 15 jelentős partner- és 
vendégrendezvény. Ezen kívül a Düsseldorf Congress leányvállalat a 2019-es évben több mint 
1000 kongresszust, vállalati rendezvényt, találkozót és konferenciát rendezett mintegy 365.000 
résztvevővel. A Messe Düsseldorf csoport ezen kívül az egyik vezető export ösztönzési 
platformként 75 saját rendezvényt, társrendezvényt és megbízásos részvételt bonyolít 
Németországon kívül. A düsseldorfi saját rendezvényeken 2019-ben a kiállítók mintegy 73 és a 
szakmai látogatók 37 százaléka érkezett Németországon kívülről a Rajna-parti nagyvárosba. A 
vállalatcsoport az egész világra kiterjedő képviseleti hálózatát a 141 országot lefedő 77 képviselet 
– ezek között 7 nemzetközi leányvállalat –  alkotja. 

*A feltüntetett előzetes adatokat a végleges mérlegbeszámoló módosíthatja. 
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