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H ΤΕΧWORLD Paris, Διεθνής εμπορική έκθεση για υφάσματα ένδυσης και η apparelsourcing PARIS, Διεθνής 
εμπορική έκθεση για έτοιμο ένδυμα και αξεσουάρ μόδας, θα ανοίξουν τις πύλες τους 9 έως 12 Φεβρουαρίου 
2015 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Παρισιού Le Bourget προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου τη 
μοναδική δυνατότητα να επωφεληθούν της ταυτόχρονης αυτής διοργάνωσης, η οποία είναι  εδραιωμένη ως το 
διεθνές σημείο συνάντησης για τον κλάδο υφασμάτων ενδυμασίας.  

Κατά την προηγούμενη διοργάνωση της ΤΕΧWORLD τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότεροι από 13.440 
εμπορικοί επισκέπτες, προερχόμενοι από 102 χώρες, κατέκλυσαν το εκθεσιακό κέντρο για να δουν τα μοναδικής 
ποιότητας προϊόντα που παρουσίασαν οι 631 εκθέτες, προερχόμενοι από 25 χώρες. Οι επισκέπτες απαρτίζονται 
από επαγγελματίες του κλάδου υφασμάτων κι έτοιμων ενδυμάτων, και συγκεκριμένα, διανομείς, σχεδιαστές, 
παραγωγούς ρούχων, υφαντήρια και κλωστήρια. Η ΤΕΧWORLD δίνει πάντα ιδιαίτερη βαρύτητα στην σταθερή 
βελτίωση της ποιότητας των εκθεμάτων, επιλέγοντας πολύ προσεκτικά τους εκθέτες της.   

H ΤΕΧWORLD θα λάβει χώρα στα halls 2 και 4, καταλαμβάνοντας συνολική εκθεσιακή επιφάνεια 36.000 τ.μ. και 
παρουσιάζοντας ευρεία γκάμα προϊόντων από τους τομείς μάλλινων, λινών, βαμβακερών, μεταξωτών 
υφασμάτων, δαντέλας, κεντημάτων, τζιν κι αξεσουάρ, αλλά κι  έτοιμου ενδύματος και υφασμάτων τεχνικών 
εφαρμογών.  

Βιώσιμα υφάσματα και προϊόντα μόδας επωφελούνται από τη μεγάλη προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
με ένα ισχυρό και ηχηρό μήνυμα: πράσινο, υπεύθυνο…κι ελκυστικό. Στην ΤΕΧWORLD, προ πολλού υπήρχε μία 
προθήκη για “πράσινα” και ηθικά υφάσματα.  Ο Οδηγός Οικολογικών Υφασμάτων, ο οποίος έχει πια 
μετονομαστεί σε “Οδηγό Βιώσιμων Πηγών”, είναι πλέον πολύ πιο εκτιμούμενος από τους επισκέπτες για την 
ανεύρεση αφοσιωμένων εκθετών και “πράσινων” υλικών.  Επίσης, ο Οδηγός Μικρών Παραγγελιών θα βοηθήσει 
όσους επισκέπτες ενδιαφέρονται να βρουν υφάσματα σε μικρότερες ποσότητες.    

Στα πλαίσια της έκθεσης θα διοργανωθούν ποικίλες κλαδικές εκδηλώσεις, συνέδρια, trend forums, αλλά κι 
εκτενής παρουσίαση υφασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον από περισσότερους από 100 εκθέτες.   

Τόσο οι επισκέπτες όσο και οι εκθέτες θα επωφεληθούν από τη μοναδική υπηρεσία i-TEX, μία διαδικτυακή 
μηχανή αναζήτησης υφασμάτων με κριτήρια το σχέδιο, τεχνικά στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την πώληση.  

Τα προϊόντα που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της ΤΕΧWORLD Spring Edition 2015 διαχωρίζονται στους τομείς: 
 ΤΕΧWORLD Υφάσματα μεταξωτά, μάλλινα, βαμβακερά, τζιν, λινά, πλεκτά, τυπωμένα, υφάσματα για 

πουκάμισα, λειτουργικά «έξυπνα» υφάσματα, κεντήματα και δαντέλες, αξεσουάρ 

 apparelsourcing PARIS Ενδύματα γυναικεία, ανδρικά, παιδικά και βρεφικά, αθλητικά και casual, μαγιό κι 
εσώρουχα, αξεσουάρ μόδας, ενδύματα από «έξυπνα» και οικολογικά υφάσματα 

 Τάσεις, design, κλαδικές εκδόσεις, μηχανές επεξεργασίας υφασμάτων 
 

Ώρες λειτουργίας των ΤΕΧWORLD Paris και apparelsourcing PARIS: 

9-11 Φεβ. 2015 9.00 π.μ.  έως  18.00 μ.μ. 
12 Φεβ. 2015 9.00 π.μ. έως 16.30 μ.μ. 

 
Φροντίστε λοιπόν να προγραμματίσετε την επίσκεψή σας  στο μεγάλο αυτό γεγονός και προεγγραφείτε δωρεάν 
μέσω της ιστοσελίδας www.texworld.messefrankfurt.com. Παράλληλα ενημερωθείτε και κάνετε κρατήσεις για 
την μετάβαση και διαμονή σας  μέσω του γραφείου της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα και  την Κύπρο. 
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