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Απολογιζμός Γιεθνούς Έκθεζης ενδσμάηων CPD  και The Gallery  (Νηύζζελνηορθ,  28.1-

30.1.2017) 

 

Α. Περιγραθή εκθέζεων 

 

Ππαγμαηοποιήθηκαν μεηαξύ 28 Ιανοςαπίος - 30  Ιανοςαπίος 2017,  η  9
η
 έκθεζη ενδςμάηων The 

Gallery http://www.the-gallery-duesseldorf.de/ , παπάλληλα με ηην CPD Dusseldorf ζηο 

Düsseldorf Fashion House  http://www.fashionhouse.de/duesseldorf-fashion-house.html , ηιρ 

οποίερ και επιζκεθθήκαμε, ενώ παπάλληλα  έλαβαν σώπα και  η Supreme Women and Men, ηo 

Show DATE και πλήθορ άλλων εκθέζεων μόδαρ ζηην οδό Kaiserswerther Strasse, οδό όπος 

βπίζκεηαι μεγάλο μέπορ ηων showrooms ζηο Νηύζζελνηοπθ. 

  

Το διοικηηικό ζςμβούλιο ηος FashionNet ζε ζςνεπγαζία με ηην εηαιπεία Igedo  ήδη από ηο 2012 

ζςμθώνηζαν ζηην καθιέπωζη ηηρ CPD ωρ πλαηθόπμαρ για ηιρ πεπιόδοςρ παπαγγελιών 

ενδςμάηων/κολλεξιόν ζηο Νηύζζελνηοπθ.  
 

Β. Έκθεζη Gallery  

Η Έκθεζη Gallery , έλαβε σώπα ζηον  ανακαινιζμένο βιομησανικό σώπο Areal Βöhler, έκηαζηρ 

πεπίπος 11.000 η.μ. , όπος παποςζιάζηηκε ζημανηικόρ απιθμόρ ζςλλογών ζηιρ εξήρ θεμαηικέρ 

ενόηηηερ: 

1. Agencies & International Premium Brands, 

2. Accessoires, 

3. Avantgarde, Design and Contemporary 

4. Green and Sustainable Gallery 

5. Gallery Evening and Occasion 

 

Η έκθεζη Gallery,  διοπγανώνεηαι ζηο  Νηύζζελνηοπθ, δύο θοπέρ ηο σπόνο και δίνει έμθαζη 

ζε ζςλλογέρ ενδςμάηων design και avant-garde. Φέηορ ζςμμεηείσε μόνο μία ελληνική εηαιπεία 

ζηην έκθεζη, ζςγκεκπιμένα: Yiannis Karitsiotis  

 

 

 

Γ. Έκθεζη CPD/ Düsseldorf Fashion House 

 

Η έκθεζη CPD έλαβε σώπα ζηο Dusseldorf Fashion House  και για ππώηη θοπά ςπήπξε 

οπγανωμένη ζςλλογική ζςμμεηοσή ελληνικών εηαιπειών από ηο Labratina Fashion Group, η 

οποία παποςζίαζε  ζςλλογέρ από ηιρ εξήρ εηαιπείερ: OZAI N KU, Tassos Mitropoulos, Pink 

Woman, ZicZac, KaziLine, Imagini, Vice Versa (αξεζοςάπ, δεπμάηινα είδη), Queen Fashion.  

 

Η  ζςμμεηοσή ηων ελλήνων εκθεηών πεπιελάμβανε ηη διανομή ενόρ κοινού καηαλόγος εκθεηών, 

και ηην παποςζίαζη ηων ζςλλογών ζε έναν εςπύ σώπο άνω ηων 200 ηεηπαγωνικών μέηπων, 

http://www.the-gallery-duesseldorf.de/
http://www.fashionhouse.de/duesseldorf-fashion-house.html


______________________________________________________________________________________________ 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ - ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
 Willi Becker Allee 11, 40227 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785015-16  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 

 

2  

γεγονόρ πος είσε θεηικό ανηίκηςπο ζηην παποςζία ηων εκθεηών. Σηην ίδια έκθεζη ζςμμεηείσε και 

η ελληνική εηαιπεία Badoo. Οι ελληνικέρ εηαιπείερ ζςμμεηείσαν ζηην έκθεζη δεδομένος όηι  ηοςρ 

δίνει ηη δςναηόηηηα να έπθοςν ζε επαθή με ςθιζηάμενοςρ και νέοςρ πελάηερ, από ηη Γεπμανία 

και από ηο εξωηεπικό.  

 

Γ. Igedo Company 

 

Σηόσορ ηηρ Igedo Company http://www.igedo.com/ είναι όλερ οι πποαναθεπθείζερ εκθέζειρ π.σ.  

The gallery, Düsseldorf Fashion House http://www.fashionhouse.de/duesseldorf-fashion-

house.html, the DATE  http://www.date-duesseldorf.de/ να αποκηήζοςν σαπακηήπα 

ζςμπληπωμαηικό ππορ ηο πλήθορ ηων showrooms πος θιλοξενεί η πόλη (Halle 30, Halle 29, 

showrooms ζηην Kaiserswerther Strasse, Rather Strasse, Derendorfer Allee, MedienHafen), και να 

ζςμβάλλει ζηη διαηήπηζη ηος Νηύζζελνηοπθ ωρ ζημανηικόηεπηρ γεπμανικήρ πόληρ ζηο σώπο ηηρ 

μόδαρ.   

 

Μέζα από ηην πληθώπα ηων εμποπικών εκθέζεων μόδαρ, όπωρ η  GALLERY, Supreme Women 

& Men, ηο Show the DATE , καθώρ και ηα κένηπα παπαγγελιών ζηοςρ εκθεζιακούρ σώποςρ Hall 

29/30, ηο Fashion House Dusseldorf, ηο Νηύζζελνηοπθ εδπαιώνεηαι ζηο σώπο ωρ μία ζημανηική 

πλαηθόπμα για παπαγγελίερ ενδςμάηων ζε όλη ηην Εςπώπη. 

 

Το καλοκαίπι 2017 θα ππαγμαηοποιηθούν οι κάηωθι εκθέζειρ: 

 The Gallery Düsseldorf, 22-24 Ιοςλίος 2017  

 CPD Düsseldorf, 21-24 Ιοςλίος 2017 

 

 

 

 

 
 

http://www.igedo.com/
http://www.fashionhouse.de/duesseldorf-fashion-house.html
http://www.fashionhouse.de/duesseldorf-fashion-house.html
http://www.date-duesseldorf.de/

