ΤΕΧWORLD PARIS
H ΤΕΧWORLD PARIS, Διεθνής Έκθεση για Υφάσματα Ενδυμασίας μαζί με την apparelsourcing
PARIS Διεθνής Έκθεση για Έτοιμο Ένδυμα & Αξεσουάρ, θα ανοίξουν για 41η φορά τις πύλες
τους από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Παρισιού Le Bourget
προσφέροντας στους ειδικούς του κλάδου τη μοναδική δυνατότητα να επωφεληθούν της
διπλής θεματολογίας της. Το μεγάλο αυτό εμπορικό γεγονός για την μόδα έχει
εμπλουτιστεί με θεματολογίες όπως:
§ shawls&scarves PARIS που παρουσιάζει για μία ακόμα φορά σάλια & φουλάρια
§ avanprint PARIS που παρουσιάζει τεχνολογία αιχμής για ψηφιακή εκτύπωση
§ avantex PARIS που συνδυάζει την τεχνολογία, την έρευνα & την ανάπτυξη με την μόδα.
Κατά την διοργάνωση της ΤΕΧWORLD PARIS, τον περασμένο Ιανουάριο, προσέλκυσε
13.559 εμπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι κατέφθασαν από 110 χώρες, και κατέκλυσαν το
εκθεσιακό κέντρο για να δουν τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που παρουσίασαν οι 729
εκθέτες προερχόμενοι από 25 χώρες.
Οι κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της ΤΕΧWORLD PARIS είναι:
·

ACTIVE, λειτουργικά υφάσματα

·

CASUAL, βαμβακερά, denim, πλεκτά

·
FORMAL, πτυχές & ραπτική, λινά, υφάσματα για πουκάμισα, μάλλινα υλικά,
υπηρεσίες υφασμάτων
·
SOPHISTICATED, εκλεπτυσμένα βαμβακερά, κεντητά & δαντέλα, απομίμηση γούνας &
δέρματος, ζακάρ, εκλεπτυσμένα πλεκτά, στάμπες, μετάξι, εμφάνιση μεταξιού
·

TRIM & ACCESSORIES, διακοσμητικά & αξεσουάρ μόδας

Κατά την διοργάνωση της apparelsourcing PARIS τον περασμένο Ιανουάριο, 13.423
εμπορικοί επισκέπτες, προερχόμενοι από 110 χώρες (με κυριότερες 6 χώρες την Γαλλία, τη
Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Τουρκία & τη Μεγάλη Βρετανία), κατέκλυσαν το
εκθεσιακό κέντρο για να δουν τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που παρουσίασαν οι 545
εκθέτες από 27 χώρες (Μπαγκλαντές, Κίνα, Γαλλία, Χόνγκ Κόνγκ, Ιαπωνία, Πορτογαλία,
Ινδία, Ιταλία, Πακιστάν, Μαρόκο, Τουρκία, Ταιβάν κα).

Οι κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της apparelsourcing PARIS
είναι:
·
Ενδύματα γυναικεία και ανδρικά (αθλητικά και casual, πλεκτά, παλτά,
κοστούμια και πουκάμισα, στολές, μαγιό κι εσώρουχα), εφηβικά (6-14 ετών), παιδικά (2-6
ετών) και βρεφικά (0-18 μηνών), αξεσουάρ μόδας (τσάντες και δερμάτινα είδη, παπούτσια,
γάντια, φουλάρια, καπέλα, κάλτσες, γραβάτες) και ενδύματα από «έξυπνα» και οικολογικά
υφάσματα
·

Τάσεις, design, κλαδικές εκδόσεις

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε στο μεγάλο αυτό εμπορικό γεγονός του κλάδου
και να επεκτείνετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα!
Συνημμένα θα βρείτε το κοστολόγιο συμμετοχής για εκθέτες.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Ζαφείρη

Τμήμα Marketing
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης για Ελλάδα & Κύπρο
Κυβέλης 3, 15344 Γέρακας
Τηλ. 210 6410405, 210 6090525
Φαξ. 210 6410602, 210 6090527
www.messefrankfurt.gr

Parc des expositions, Paris Le Bourget

www.apparelsourcing.messefrankfurt.com

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ενδεικτικό κοστολόγιο συμμετοχής για την apparelsourcing PARIS 2017 διαμορφώνεται ως εξής:
Πακέτο (ενοίκιο + έτοιμη κατασκευή)*
για περίπτερο 9τμ
για περίπτερο 12τμ
για περίπτερο 18τμ
για περίπτερο 21τμ

5.518 €
7.295 €
10.830 €
12.370 €

+10%
Επιπλέον επιβάρυνση για περίπτερο ανοιχτό από δύο πλευρές
*η τιμή του πακέτου περιλαμβάνει: κόστος συμμετοχής, μοκέτα / διαχωριστικά πάνελ τοίχου,
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση περιπτέρου, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (3KW), γενικό
σύστημα φωτισμού, ράφια / επίπλωση, καθαρισμό περιπτέρου, προσωπική ασφάλιση αστικής
ευθύνης, εργαλεία Μarketing, διαφήμιση και επικοινωνία στην ιστοσελίδα, προωθητικές διαδικτυακές,
υπηρεσίες, ηλεκτρονικές προσκλήσεις επισκεπτών, κάρτες εισόδου εκθετών

Ενοίκιο Χώρου*
567 ευρώ / τμ (min. 36 τμ)
*Η τιμή του ενοικίου χώρου περιλαμβάνει: κόστος συμμετοχής, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (3KW),
καθαρισμό περιπτέρου, προσωπική ασφάλιση αστικής ευθύνης, εργαλεία Marketing, διαφήμιση και
επικοινωνία στην ιστοσελίδα, προωθητικές διαδικτυακές, υπηρεσίες, ηλεκτρονικές προσκλήσεις
επισκεπτών, κάρτες εισόδου εκθετών,

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Ζαφείρη
Μesse Frankfurt Greece
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα,
Κυβέλης 3 & Περικλέους,
153 44 Γέρακας / Π. Χαλανδρίου
Τηλ. 210 6410405
Φαξ 210 6410602
email: a.zafeiri@messefrankfurt.gr

Parc des expositions, Paris Le Bourget

www.texworld.messefrankfurt.com

ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το ενδεικτικό κοστολόγιο συμμετοχής για την ΤΕΧWORLD Paris 2016 διαμορφώνεται ως εξής:
Πακέτο (ενοίκιο + έτοιμη κατασκευή)*
για περίπτερο 12τμ
για περίπτερο 15τμ
για περίπτερο 18τμ
για περίπτερο 21τμ

8.100 €
10.050 €
11.952 €
13.429,50 €

+10%
Επιπλέον επιβάρυνση για περίπτερο ανοιχτό από δύο πλευρές
*η τιμή του πακέτου περιλαμβάνει: κόστος συμμετοχής, μοκέτα / διαχωριστικά πάνελ τοίχου,
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση περιπτέρου, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (3KW), γενικό
σύστημα φωτισμού, ράφια / επίπλωση, καθαρισμό περιπτέρου, προσωπική ασφάλιση αστικής
ευθύνης, εργαλεία Μarketing, διαφήμιση και επικοινωνία στην ιστοσελίδα, προωθητικές διαδικτυακές,
υπηρεσίες, ηλεκτρονικές προσκλήσεις επισκεπτών, κάρτες εισόδου εκθετών.

Ενοίκιο Χώρου*
540 ευρώ / τμ
*Η τιμή του ενοικίου χώρου περιλαμβάνει: κόστος συμμετοχής, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (3KW),
καθαρισμό περιπτέρου, προσωπική ασφάλιση αστικής ευθύνης, εργαλεία Marketing, διαφήμιση και
επικοινωνία στην ιστοσελίδα, προωθητικές διαδικτυακές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές προσκλήσεις
επισκεπτών, κάρτες εισόδου εκθετών.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με φόρο 20 %.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση,
Αμαλία Ζαφείρη
Μesse Frankfurt Greece
Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα,
Κυβέλης 3 & Περικλέους,
153 44 Γέρακας / Π. Χαλανδρίου
Τηλ. 210 6410405
Φαξ 210 6410602
email: a.zafeiri@messefrankfurt.gr

