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                        ‘‘ H ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΟΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ’’ 
Επιχειρηματικές συναντήσεις 20 και 21 Οκτωβρίου 2014 

 
 

 
 
 

Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθηνας , με σκοπό τη διμερή ανάπτυξη εμπορικών 
συνεργασιών, διοργανώνει την 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  (ώρες 09.30 – 16.30) &  ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ώρες 09.30 – 
15.00)  στο ξενοδοχείο GOLDEN AGE of ATHENS HOTEL (Μιχαλακοπουλου 57) 

επιχειρηματικές συναντήσεις με ιταλικές εταιρείες στον τομέα της ένδυσης,  που θα 
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. 

 Συγκεκριμένα: 
 

1)ΤEDDY SPA ( RINASCIMENTO) www.rinascimento.com  Παράγει γυναικεία 

ενδύματα. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της ένδυσης και 

εξάγει ήδη τα προιόντα της σε πολλές χώρες του εξωτερικού . 

Έχει show-room στο CENTERGROSS στη Bologna ένα από τα μεγαλύτερα 

κέντρα χονδρικής στην Ιταλία και θα παρουσίασει τη συλλογή 

Φθινόπωρο-Χειμώνας 2014-2015 
 

2)FAST MONEY WEAR  www.fastmoneywear.com  Παράγει γυναικεία , ανδρικά 

και παιδικά ενδύματα .Είναι μία νέα και δυναμική εταιρεία που ιδρύθηκε 

το 2011 στη Νάπολη.Όλα τα προιόντα της είναι υψηλής ποιότητας 100% 

made in italy σε μοντέρνες και πρωτότυπες γραμμές. 

Η εταιρεία θα παρουσιάσει τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2014-

2015( pronto  moda)αλλά θα φέρει και τα πρώτα δείγματα για την 

καλοκαιρινή σεζόν 2015           ( semi-programmato) 

 

3)DAFNY S.a.s  Παράγει παιδικά ενδύματα για ηλικίες από 1 έως 16 ετών. 

Η καλή ποιότητα των υφασμάτων ,τα μοντέρνα σχέδια και οι εξαιρετικά 

καλές τιμές χαρακτηρίζουν τα προιόντα της εταιρείας ,η οποία θα 

παρουσιάσει τη συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2014-2015( pronto 
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moda).To site της εταιρείας είναι υπό κατασκευή και αν ενδιαφέρεστε 

μπορούμε να σας στείλουμε φωτογραφίες από τα προιόντα τους. 

 
 

4)BLUETTE MODA Παράγει γυναικεία ενδύματα εδώ και 30 χρόνια .Είναι 

εταιρεία leader στην παραγωγή και χονδρική πώληση ρούχων σε 

μοντέρνα και κλασσική γραμμή. 

Θα παρουσιάσει την collection Φθινόπωρο-Χειμώνας 2014-2015 ( 

pronto moda). To site της εταιρείας είναι υπό κατασκευή και αν 

ενδιαφέρεστε μπορούμε να σας στείλουμε φωτογραφίες από τα 

προιόντα τους. 
 
 

Για την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτησή σας, σας προσκαλούμε να  καλέσετε στο τηλ. 
210. 7213209 κα. BREVETTI SABRINA για να σας ορίσει προσωπικό ραντεβού ή να στείλετε το 

παρόν συμπληρωμένο στο  φαξ  210.7213212 η στο e-mail: Sabrina.brevetti@italia.gr 
 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μεχρι  15/10/2014) 
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