Διεθνής Εμπορική Έκθεση για Υφάσματα Ενδυμασίας & Αξεσουάρ Μόδας
07 – 09 Απρλίου 2015 | Lütfi Kırdar International Convention & Exhibition Center
Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

Η Texworld Istanbul ακολουθεί την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία της Texworld
Paris και μετά την 1η επιτυχημένη διεξαγωγή της Texworld - Istanbul τον Νοέμβριο του
2014, θα πραγματοποιηθεί για την άνοιξη από 07 έως 09 Απριλίου 2015 στο Lütfi Kırdar
International Convention & Exhibition Center (με συνολική έκταση 7.000 τμ) στο κέντρο
της Κωνσταντινούπολης.
Η Texworld Istanbul θα παρουσιάσει όλες τις ομάδες προϊόντων του παγκοσμίως γνωστού
Brand Texworld με υφάσματα ένδυσης απ’ όλo τον κόσμο: βαμβακερά και σύμμικτα,
denim, υφάσματα για πουκάμισα, λινά και υφάσματα από κάνναβη, μάλλινα και μάλλινες
συνθέσεις, κεντήματα και δαντέλα, μετάξι και είδη μεταξιού, εκτυπώσεις, ειδικά έξυπνα
υφάσματα (functional) , πλεκτά, ίνες και νήματα, διακοσμητικά υφάσματα και οικολογικά
υφάσματα και αξεσουάρ καθώς και εξοπλισμό υφαντουργίας. Ένα σημαντικό γνώρισμα της
έκθεσης θα είναι η επικέντρωση στους Ασιάτες κατασκευαστές υφασμάτων. Μαζί με αυτούς
θα παρουσιαστούν επίσης κατασκευαστές από παραδοσιακές και νέες αγορές από όλο τον
κόσμο.
Στην πρώτη ανοιξιάτικη διοργάνωση στην ιδιαίτερα σημαντική αγορά της Τουρκίας,
αναμένεται να φιλοξενηθούν 150 διεθνείς εκθέτες από τουλάχιστον 10 χώρες και
τουλάχιστον 5.000 επισκέπτες από 50 χώρες. Η Texworld Istanbul θα προσελκύσει
εκθέτες από την Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Ταϊβάν, Κορέα, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές και άλλες
ασιατικές χώρες, όμως θα δώσει βήμα και σε εκθέτες από τις παραδοσιακές χώρες
παραγωγής και υπεργολαβίας της Ευρώπης καθώς και φυσικά από την Τουρκία. Θα
στοχεύσει σε αγοραστές και επαγγελματίες επισκέπτες από την Τουρκία και την ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή, περιλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής και τα κράτη του Κόλπου,
την Κεντρική Ασία, την Ρωσία, την Νοτιανατολική Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική.
Οι επισκέπτες αναμένονται από τους τομείς της βιομηχανίας υφασμάτων: κατασκευαστές
ενδυμάτων, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, εμπόριο υφασμάτων, λιανικής και χονδρικής, mail
–order , large scale retailing, chain stores, department stores, εμπορικοί αντιπρόσωποι,
σχεδιαστές μόδας, trend scouts και πολλοί ακόμη.
Ώρες λειτουργίας της Texworld Istanbul:
7-9 Απρ. 2015 10.00 – 18.00
Η Messe Frankfurt, ως world leader στον τομέα
εκθέσεων υφασμάτων,
προσελκύει κάθε χρόνο
περισσότερους από 14.000 εκθέτες και περίπου 400.000
εμπορικούς επισκέπτες στις εκθέσεις της καλύπτοντας
ολόκληρη την παραγωγική και εμπορική αλυσίδα της
βιομηχανίας υφασμάτων.
Messe
Frankfurt
Greece,
Γραφεία
Έκθεσης
Φρανκφούρτης στην Ελλάδα, Κυβέλης 3 & Περικλέους,
153 44 Γέρακας/Π.Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405,
Φαξ 210 6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr,
Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 6090525,
Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00
π.μ. – 18.00 μ.μ

