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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΔΑΣ, MOMAD,
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Η μεγαλύτερη ισπανική έκθεση για τη μόδα
Η δεύτερη έκδοση για το 2019, της διεθνούς έκθεσης στον κλάδο της ένδυσης και εν γένει της
βιομηχανίας μόδας, η γνωστή στην Ισπανία Momad, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της
IFEMA στη Μαδρίτη, επίσημου διοργανωτή εκθέσεων της πόλης, μεταξύ 12 και 14 Σεπτεμβρίου
2019 στα περίπτερα 2,12 και 14. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία της έκθεσης άλλαξε τον Απρίλιο,
προκειμένου να συμβαδίζει με τις τρεις επιπλέον εκθέσεις του παρεμφερούς κλάδου κοσμήματος,
την διεθνή έκθεση πολύτιμων κοσμημάτων Madridjoya (12-15 Σεπτεμβρίου), την διεθνή έκθεση
ψευδοκοσμήματος Bisutex (12-15 Σεπτεμβρίου) και την διεθνή έκθεση ειδών δώρου Intergift (1115 Σεπτεμβρίου).
Στην εν θέματι φθινοπωρινή έκδοση της έκθεσης, περιλαμβάνονται περί τις 800 επωνυμίες
ενδυμάτων σε 11 τομείς της μόδας, από περισσότερες από 16 χώρες του πλανήτη μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσουν οχτώ εταιρείες, τις οποίες θα επισκεφθεί
το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των επισκεπτών θα φθάσει τις 15.000 ενώ
το 25% αυτών θα προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός της Ισπανίας.
Οι επαγγελματίες που θα επισκεφθούν την έκθεση θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν τις
νέες τάσεις της μόδας, νέες επωνυμίες και επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και να αναπτύξουν
επαγγελματικές επαφές και συνεργασίες. Παράλληλα, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συνάψουν
εμπορικές συνεργασίες και να διευρύνουν το επαγγελματικό τους δίκτυό τους σε ολόκληρο τον
κόσμο και σε όλο το φάσμα της πώλησης, από την παραγωγή έως και τη διανομή. Μέσω των
ειδικών χώρων για τους επαγγελματίες, θα πραγματοποιηθούν πολλές επαγγελματικές
συναντήσεις.
Για τους εκθέτες αποτελεί μία ευκαιρία παρουσίασης των προϊόντων τους πριν από την πώλησή
τους. Επομένως, μπορούν να δουν τις αντιδράσεις του κοινού και να ανταλλάξουν απόψεις για
τη φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες συλλογές 2019 καθώς και για την ανοιξιάτικη του ερχόμενου
έτους.
Πέραν των ενδυμάτων και αξεσουάρ που θα εκθέσουν οι επιχειρήσεις, θα παρουσιαστούν και οι
νέες καινοτομίες και τεχνολογίες του κλάδου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων. Παράλληλα, θα
διεξαχθούν και ομιλίες και σεμινάρια σχετικά με τον τομέα της μόδας και των επιμέρους κλάδων
της.
Αναλυτικό
πρόγραμμα
της
έκθεσης
εντοπίζεται
στον
ιστότοπο:
https://seguro.ifema.es/waCatalogoMovil/index_agenda.htm?idioma=es&feria=MS19#AGENDA
_FECHA.
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Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9:30 π.μ. έως και τις 7:30 μ.μ. όλες τις ημέρες. Το
εισιτήριο κοστίζει από 20 ευρώ σε προπώληση της έκθεσης και 30 ευρώ σε περίπτωση που
αγοραστεί τις ημέρες της διεξαγωγής της. Τα εισιτήρια έχουν ισχύ και για τις τρεις ημέρες της
έκθεσης καθώς επίσης και για τις παράλληλες εκθέσεις Madrijoya, Bisutex και Intergift.
Επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης: https://www.ifema.es/momad.
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