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Διεθνής Έκθεση Μόδας στην Ισπανία (Momad Metropolis, Μαδρίτη, 1-3.9.2017) 

 
Ολοκληρώθηκε εχθές η τριήμερη Διεθνής Έκθεση Μόδας MOMAD, η οποία έλαβε χώρα στη 
Μαδρίτη στις εγκαταστάσεις του ΙFEMA (Institución Ferial de Madrid) που εδώ και 30 χρόνια είναι 
ο επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία. Η συγκεκριμένη 
έκθεση πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη θα γίνει τον Φεβρουάριο 2018 
(παρουσίαση χειμερινών συλλογών επόμενου έτους).  
  
Στην εν θέματι διοργάνωση με κύριο στόχο την προσέλκυση αγοραστών για τις καλοκαιρινές 
συλλογές 2018, είχαν παρουσία συνολικά 410 εκθέτες από 26 χώρες, οι οποίοι, ωστόσο, 
αντιπροσώπευαν πάνω από 900 ετικέτες προϊόντων. Οι Ισπανοί εκθέτες αποτελούσαν περί το 
65%, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό δέσποζαν εταιρείες από την Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία, 
Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο και Η.Β.), τις ΗΠΑ, την Τουρκία και την Αργεντινή. Τα εγκαίνια της 
έκθεσης χαιρέτησε η οργανωτική επιτροπή της ΙFEMA.   
 
Σε συνέχεια έρευνας του Γραφείου OEY Mαδρίτης, ενημερωθήκαμε, μέσω του διοργανωτή, για 
την συμμετοχή επτά (7) ελληνικών εταιρειών, ως εξής:  
 

 B&F COMMERCIAL AND GARMENT INDUSTRIES S.A. (BSB JEANS) 

 ANEL S.A (γυναικεία ένδυση με πολυετή πείρα στον χώρο) 

 HARRIS COTTON O.E. (με δίκτυο καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό) 

 NIKOLIS S.A. (ανδρικός ρουχισμός) 

 DREAM (με έδρα την Κρήτη και παραγωγή στην Ινδία) 

 FILIPPOS FILIPPIDIS (γουναρικά)  

 SΑRAFIS (LEATHER COLLECTION) 
 
Το Γραφείο OEY επισκέφθηκε την έκθεση και ήρθε σε επαφή με όλες τις ελληνικές εταιρείες και 
τους εκπροσώπους τους (λ.χ. η BSB διαθέτει ήδη Ισπανό αγοραστή στη χώρα και σχεδιάζει την 
συστηματική της εδραίωση), κατέγραψε τις απόψεις και τις ανάγκες τους και τους παρότρυνε να 
μας απευθύνουν στο μέλλον τα αιτήματά τους, προκειμένου να υπάρχει εκ των προτέρων 
καλύτερη συνεργασία που θα διευκολύνει τις εξαγωγικές τους προσπάθειες. Εξάλλου, αυτό 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την προσέλκυση συμμετοχής και άλλων ελληνικών 
επιχειρήσεων στις επόμενες εκθέσεις. 
 
Σε συνέχεια συνάντησης με εκπροσώπους της διοργανώτριας εταιρείας της έκθεσης, οι τελευταίοι 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υψηλότερη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών (1-2 
συμμετοχές τα προηγούμενα χρόνια) και ενημέρωσαν για την εγγραφή έντεκα (11) ακόμη 
ελληνικών εταιρειών που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στη διεθνή έκθεση κοσμήματος που θα 
λάβει χώρα στη Μαδρίτη από 20-24 Σεπτεμβρίου τ.έ.    
 
Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, θεωρούμε 
σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδό τους στην εδώ αγορά, 
καθώς ο τομέας της μόδας προσφέρεται για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα 
χώρα. Συνεπώς, το Γραφείο ΟΕΥ έχει ξεκινήσει ήδη την εκπόνηση σχετικής έρευνας αγοράς και 
προτίθεται να ασχοληθεί συστηματικά με την συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στην έκθεση 
που θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο 2018.       


