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«Συμμετοχή ελλήνων εκθετών στη Διεθνή Έκθεση Ενδυμάτων & Μόδας «Pure 

London» (21-23/7/2019)» 

 

 

Ο υπογράφων, συνοδευόμενος από τον κ. Δ. Θωμόπουλο, Γραμματέα ΟΕΥ 

Α΄, επισκεφθήκαμε τη Διεθνή Έκθεση Ενδυμάτων & Μόδας «Pure London» που 

διεξήχθη την περίοδο 21-23/7/2019 στο εκθεσιακό κέντρο Olympia του Λονδίνου. Η 

συγκεκριμένη έκθεση είναι μία από τις κορυφαίες εμπορικές εκδηλώσεις του 

Ηνωμένου Βασιλείου, αφορά μόνο επαγγελματίες του κλάδου και φέρνει σε επαφή 

όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μόδας, από τις πρώτες ύλες μέχρι τα έτοιμα ενδύματα.  

Η Pure London 2019 (Summer Edition) προσέλκυσε συνολικά 762 εκθέτες.  

Η επίσκεψή μας έγινε την τελευταία ημέρα λειτουργίας της έκθεσης ώστε οι 

Έλληνες εκθέτες να είναι σε θέση να μας εκφράσουν συνολική εκτίμηση για την 

επισκεψιμότητα της έκθεσης, την παρουσία σημαντικών εμπόρων και αγοραστών, 

αλλά και το πώς εξελίχθηκε η συμμετοχή της δικής τους εταιρίας. 

 Στην Έκθεση συμμετείχαν 8 ελληνικές εταιρείες (Access Fashion, Camelot, 

Harris Cotton, Join Clothes, Moutaki, Chrisper, Christina Brampti και  Vagabart), τα 

στοιχεία των οποίων επισυνάπτονται. Η ελληνική συμμετοχή ήταν μειωμένη σε 

σχέση με τη χειμερινή  έκθεση «Pure London» του Φεβρουαρίου 2019, κυρίως λόγω 

του γεγονότος ότι, όπως μας ανέφεραν οι έλληνες εκθέτες, το Enterprise Greece, το 

οποίο είχε επιδοτήσει τη συμμετοχή στη χειμερινή έκθεση, αυτή τη φορά δεν παρείχε 

χρηματοδοτική συνεισφορά. 

 

Από τις συζητήσεις μας με τους Έλληνες εκθέτες συγκρατούμε τα ακόλουθα: 

 

 Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια μεγάλη, ιδιαίτερα δυναμική αλλά απαιτητική, 

ανταγωνιστική και δύσκολη αγορά στον κλάδο ενδυμάτων και μόδας. Παρά την 

προφανή αβεβαιότητα που δημιουργεί το Brexit, οι έλληνες εξαγωγείς μας 

εξέφρασαν  - σε γενικές γραμμές - αισιόδοξα μηνύματα για τις προοπτικές των 

ελληνικών εξαγωγών καθώς η καταναλωτική δαπάνη στην εδώ αγορά παραμένει 

ιδιαίτερα υψηλή. Από την πλευρά μας τους επισημάναμε ότι, τα καλά νέα για τη 

βρετανική οικονομία είναι το γεγονός ότι τα ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται 
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σε επίπεδα ρεκόρ. Αναμένεται λοιπόν ότι, παρά την αβεβαιότητα της Εξόδου του 

ΗΒ από την ΕΕ και τη διαρκή πτώση της λίρας,  η οικονομία θα μπορούσε 

δυνητικά να επωφεληθεί από το γεγονός ότι τα νοικοκυριά απολαμβάνουν 

σταθερής αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός τους. 

 

 Σημαντικό θέμα παραμένει η η πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα εμπορίου και 

διανομής. Πολλοί από τους Έλληνες εκθέτες, κυρίως αυτοί που έχουν 

μακροχρόνια παρουσία στη βρετανική αγορά, έχουν ήδη αναπτύξει έντονη 

εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία, συνήθως μέσω τοπικού αντιπροσώπου. 

Από την πλευρά τους οι νέοι εκθέτες μας ανέφεραν ότι είναι σε αναζήτηση 

αξιόπιστου αντιπροσώπου σε μια προσπάθεια για ανάπτυξη μακροχρόνιων 

δεσμών με τα εδώ δίκτυα διανομής. Συζητήσαμε με τους έλληνες εκθέτες 

εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης βρετανών εμπόρων και αντιπροσώπων. 

 

 Οι Έλληνες εκθέτες αποκόμισαν μικτές εντυπώσεις από τη συγκεκριμένη 

Έκθεση. Κάποιοι εξ αυτών ανέφεραν ότι συνεχίζεται η αυξημένη 

επιφυλακτικότητα των αγοραστών λόγω της αβεβαιότητας που πηγάζει από τη 

διαδικασία Εξόδου, ενώ υπήρξαν και εκπρόσωποι εταιρειών που ήταν 

ικανοποιημένοι από την ανεύρεση νέων πελατών, παρότι αρκετοί 

«παραδοσιακοί» πελάτες τους δεν εμφανίστηκαν.  

 

Η επόμενη (χειμερινή) έκθεση «Pure London» προβλέπεται να διεξαχθεί την 

περίοδο  9-11 Φεβρουαρίου 2020 στον ίδιο εκθεσιακό χώρο. 

 

 

Συν σελ 1  
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PURE LONDON 2019 

 

Συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες 

Εταιρεία Website 

ACCESS FASHION https://www.accessfashion.gr/en 

Camelot http://www.camelot.com.gr  

Harris Cotton https://www.hariscotton.com/ 

Join Clothes https://shop.joinclothes.gr/en/ 

Moutaki http://www.moutaki.com/site/  

Chrisper http://www.chrisper.gr 

Christina Brampti http://www.christinabrampti.com 

Vagabart https://vagabart.com/ 
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