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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 11.02.2010

Απολογισμός διεθνούς έκθεσης γυναικείας ένδυσης CPD 2010
(Ντύσσελντορφ, 7 – 9 Φεβρουαρίου 2010)

Η διεθνής έκθεση γυναικείας ένδυσης και accessories CPD διοργανώνεται δύο φορές ετησίως, 
τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο, στο Ντύσσελντορφ. 

Με βάση τα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας Igedo Company http://www.igedo.com, εφέτος 
συμμετείχαν στην CPD 519 εκθέτες, μειούμενοι κατά το ήμισυ σε σχέση με την έκθεση του 
Φεβρουαρίου 2009 (1.040 εκθέτες στην CPD). 

Οι άλλες τρεις εκθέσεις, που διοργανώνονταν στο παρελθόν παράλληλα με την CPD, δεν 
πραγματοποιήθηκαν φέτος, καθώς το Φεβρουάριο 2009 η έκθεση ανδρικής ένδυσης HMD είχε 
συγκεντρώσει μόλις 90 εκθέτες, η έκθεση Global Fashion (sourcing and private label) 320 
εκθέτες, ενώ η Body Look (body and beach wear) δεν είχε πραγματοποιηθεί ούτε το Φεβρουάριο 
2008. 

Ο αριθμός των επισκεπτών φέτος ανήλθε σε 20.000, παραμένοντας σταθερός σε σχέση με την 
αντίστοιχη διοργάνωση του Φεβρουαρίου 2009 (19.600 επισκέπτες), και σημειώνοντας αύξηση σε 
σχέση με τον Ιούλιο 2009 (18.700 επισκέπτες). Ωστόσο, το πλήθος των επισκεπτών έχει μειωθεί 
δραματικά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν (45.000 επισκέπτες το Φεβρουάριο 2007, 33.500 
επισκέπτες το Φεβρουάριο 2008).  

Η ελληνική παρουσία στην cpd αριθμούσε φέτος 5 συμμετοχές: 
1. Agora Leather
2. Angel Fashion S.A.
3. Filippidis Filippos
4. MAT Fashion
5. Yiannis Karitsiotis 

  
Η επόμενη CPD θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Ιουλίου 2010, ενώ οι ημερομηνίες για την έκθεση 
του Φεβρουαρίου 2011 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, καθώς το μέλλον της έκθεσης είναι 
αβέβαιο.

Παρά τις επανειλλημένες προσπάθειες των διοργανωτών τα τελευταία χρόνια, να 
αναζωογονήσουν την έκθεση, με παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η έκθεσηWEARe (street and
denim wear) το 2008 και  η επανεκκίνηση της Body Look τον Ιούλιο 2009, φαίνεται ότι η 
συνέχιση των Igedo Fashion Fairs δεν είναι δυνατή στη μορφή και την έκταση την οποία είχαν 
μέχρι πρότινος. Η Igedo έχει απωλέσει τον χαρακτήρα της ως έκθεσης ενδυμάτων, που καλύπτει 
ευρύ φάσμα της αγοράς, και η συνέχισή της κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να γίνει μόνο σε 
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μικρότερο format από ότι στο παρελθόν και με στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα – niches της 
αγοράς. 

Το γεγονός ότι οι εκθέσεις μόδας Igedo συρρικνώθηκαν σε τόσο μεγάλο βαθμό σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα συσχετίζεται περισσότερο με τις τάσεις στην αγορά ενδύματος της Γερμανίας 
(ενίσχυση της καθετοποίησης, αύξηση του κύκλου εργασιών των discounter αλυσίδων διάθεσης 
ενδυμάτων, παρουσίαση των νέων collections και παραγγελίες στα showrooms των εταιρειών), 
παρά με αστοχίες της διοργανώτριας εταιρείας, ή ανταγωνισμό από άλλες εκθέσεις που 
διοργανώνονται στη χώρα.  Το πλήθος των  εκθέσεων μόδας στη Γερμανία έχει άλλωστε 
συνολικά μειωθεί, καθώς έχουν καταργηθεί και η έκθεση μόδας του Μονάχου, και η έκθεση 
γούνας Fur and Fashion στη Φρανκφούρτη. 

Καλή πορεία έχουν τα τελευταία χρόνια οι εκθέσεις που είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένο 
τμήμα της αγοράς, όπως η ISPO στο Μόναχο http://www.ispo.com/ , η οποία αφορά μόνο σπορ 
ένδυση. Ανοδική είναι επίσης και η πορεία της εβδομάδας μόδας στο Βερολίνο – που αφορά 
κυρίως premium και alternative ενδύματα - και δεν είναι προς το παρόν τόσο ευρεία όσο ήταν οι 
Igedo Fashion Fairs. Ωστόσο, η έκθεση μόδας του Βερολίνου http://www.fashion-week-
berlin.com/de/ παρουσιάζεται ως η βασική ανταγωνίστρια και πιθανότερη διάδοχος της Igedo. 

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Γ΄


