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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΔΑΣ MOMAD 

ΜΑΔΡΙΤΗ 6-8-02.2020 

 

Η σημαντικότερη Έκθεση Μόδας στην Ισπανία 

 

Η πρώτη έκδοση της διεθνούς έκθεσης μόδας Momad, για το 2020, πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις της IFEMA στη Μαδρίτη, επίσημου διοργανωτή κλαδικών εκθέσεων και εμπορικών 

εκδηλώσεων της πόλης, μεταξύ 6 και  8 Φεβρουαρίου στα περίπτερα 12 και 14. Σημειώνεται ότι 

από την τελευταία έκδοση της Έκθεσης τον Σεπτέμβριο 2019, οι διοργανωτές μετέθεσαν την 

ημερομηνία της έκθεσης, προκειμένου να συμβαδίζει με τις τρεις επιπλέον κλαδικές εκθέσεις που 

πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο, τη διεθνή έκθεση πολύτιμων κοσμημάτων Madridjoya (6-

9 Φεβρουαρίου), τη διεθνή έκθεση ψευδοκοσμήματος Bisutex (6-9 Φεβρουαρίου) και τη διεθνή 

έκθεση ειδών δώρου Intergift (5-9 Φεβρουαρίου).  

Η Momad είναι η βιτρίνα των νέων συλλογών στα είδη ρουχισμού και υποδήματος, 

αναδεικνύοντας τις τάσεις που θα επικρατήσουν τις επόμενες περιόδους. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται και οι καινοτομίες του χώρου. Όσοι παρευρίσκονται, έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν από κοντά την επερχόμενη προσφορά των σχεδιαστών, εξειδικευμένη στην αγορά της 

Ισπανίας, της Λατινικής Αμερικής καθώς και παγκοσμίως. Πέραν των ενδυμάτων και υποδημάτων, 

φιλοξενούνται και οι νέες τάσεις των αξεσουάρ, ενώ οι θεματικές αποτελούν, μεταξύ άλλων το 

καθημερινό ρούχο, την υψηλή ραπτική και το ρουχισμό μπάνιου. Παράλληλα, παρουσιάζονται και 

καινοτομίες αναφορικές με την εμπορευματοποίηση και τη λειτουργία των καταστημάτων, όπως 

αντικλεπτικά συστήματα, κρεμάστρες και προγράμματα απογραφής των προϊόντων. Η 

ShoesRoom είναι η ειδικευμένη παρουσίαση των υποδημάτων και στους χώρους αυτής 

εκθέτονται οι δημιουργίες γνωστών και μη σχεδιαστών παπουτσιών. Αναφορικά, στην τελευταία 

έκδοσή της παρευρέθηκαν 2.500 επισκέπτες, με 85 μάρκες από 16 χώρες.  

Η διοργάνωση φιλοξένησε περί τις 800 επωνυμίες από 37 χώρες, μεταξύ των οποίων και από 

την Ελλάδα ενώ καταγράφηκαν 15.200 επισκέπτες. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε με εννέα 

εταιρίες καθώς και από το περίπτερο The Greek Closet Campaña SS2020. Η διεθνής παρουσία 

είναι σημαντική, αποτελώντας το 30% της συνολικής παρουσίας ενώ η διοργανώτρια ισπανική 

αρχή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσέλκυσης νέων αγοραστών και εκθετών. Οι εκθέτες 

παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε συνολικό χώρο 40.000 τ.μ..  

Οι επαγγελματίες του χώρου, έχουν τη δυνατότητα, πέραν της παρατήρησης και γνώσης των 

τελευταίων δημιουργημάτων από γνωστούς και μη σχεδιαστές, να αναπτύξουν τις 

επιχειρηματικές τους διασυνδέσεις και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, σχηματίζουν 

μία πληρέστερη αντίληψη των νέων τεχνολογιών και εφαρμογών για τη λειτουργία της 

επιχείρησής τους. Με αυτόν το τρόπο, αποκτούν μία ευρεία γνώση της αγοράς. 

Πέραν των ενδυμάτων και αξεσουάρ που εξέθεσαν οι επιχειρήσεις, παρουσιάστηκαν και οι νέες 

καινοτομίες και τεχνολογίες του κλάδου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων και η 
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ΜOMAD SUSTAINABILITY. H έννοια της βιωσιμότητας κυριαρχεί πλέον και στη μόδα, συνεπώς 

υπήρχε ένα σεβαστός αριθμός εταιριών στο περίπτερο 14, με αντικείμενα και ρουχισμό, 

κατασκευασμένα από βιώσιμα υλικά. Παράλληλα, διεξήχθησαν  ομιλίες, σεμινάρια και 

παρουσιάσεις σχετικά με τον τομέα της μόδας και των επιμέρους κλάδων της. Σημειώνεται ότι αν 

και το 92% των αγορών ενδυμάτων πραγματοποιείται μέσω παρουσίας σε φυσικό κατάστημα, 

υπάρχει ταχύτατη άνοδος των διαδικτυακών πωλήσεων. 

Ο τομέας της μόδας αποτελεί ουσιαστικό κλάδο της ισπανικής οικονομίας, δεδομένου ότι 

το 2019 υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του τομέα, ξεπέρασαν τους 

134.200 απασχολούμενους, με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων να φθάνει τις 8.282, 

ενώ η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 10,47 δις ευρώ. Τα εν λόγω μεγέθη αποδεικνύουν 

μία μείωση σε σύγκριση με το 2018. Παρόλα αυτά, το 2019, οι πωλήσεις ενδυμάτων στην Ισπανία 

ξεπέρασαν τα 18 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το 2018. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις επαγγελματιών του κλάδου, η αυξητική τάση στην αγορά ρούχων αναμένεται να 

συνεχιστεί και εντός των επόμενων ετών, κυρίως λόγω της καλυτέρευσης των δεικτών της 

ισπανικής οικονομίας και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των Ισπανών αλλά με 

μικρότερους ρυθμούς. Σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρατηρείται 

σταθερά από την προηγούμενη χρονιά ότι οι χαμηλότερες τιμές δεν εμφανίζονται μόνο κατά τη 

διάρκεια των εκπτώσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου μέσω ειδικών προωθητικών 

ενεργειών, δεκαημέρων εκπτώσεων κοκε, ωστόσο το γεγονός αυτό κρατά την αγορά σε 

συνεχή εγρήγορση και διατηρεί την κίνηση ψηλά.  

Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή μεταξύ 9:00 και 17:00 τις ημέρες 6 και 7 Φεβρουαρίου ενώ την 

τελευταία μέρα ολοκληρώθηκε στις 18:00. Οι επισκέπτες που πραγματοποίησαν εγγραφή πριν 

από τις 15 Ιανουαρίου είχαν δωρεάν πρόσβαση στην έκθεση, ενώ η τιμή των εισιτηρίων για τους 

υπόλοιπους κυμάνθηκε από 20 έως 30 ευρώ, ανάλογα την ημερομηνία αγοράς τους, με 

παράλληλη πρόσβαση στις εκθέσεις των Intergift, Bisutex και Madrijoya. 

Η δεύτερη εκ των δύο εκδόσεων τρέχοντος έτους θα διοργανωθεί μεταξύ 3 και 5 Σεπτεμβρίου 

στους ίδιους χώρους. 

Mercedes Benz Week 

Η Mercedes Benz Fashion Week Madrid, είναι η μεγάλη παρουσίαση της ισπανικής μόδας στο 

κοινό. Η 71η  έκδοση και η πρώτη εκ των δύο της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε, όπως και κάθε 

χρόνο, στην Ifema, στο κτίριο 14.1, και σε άλλα σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ 28 Ιανουαρίου 

και 2 Φεβρουαρίου. Αποτελεί τη σημαντικότερη πύλη παρουσίασης και προώθησης, τόσο των 

αναγνωρισμένων σχεδιαστών, όσο και των νέων, μέσω της επιφάνειας EGO, στη γυναικεία και 

την ανδρική ένδυση.  

Από τη συγκεκριμένη έκδοση, στην οποία παρουσιάστηκαν οι συλλογές ρούχων Φθινοπώρου-

Χειμώνα 2020-2021, χαρακτηριστικά της ήταν τα ενδύματα με διαφάνειες, το κόκκινο, το βιολετί, 

το πράσινο και η πολυχρωμία γενικά καθώς και ο όγκος.   

Τις επιδείξεις, τόσο της Ifema όσο και των υπόλοιπων χώρων στη Μαδρίτη, παρακολούθησαν 

55.000 επισκέπτες, ενώ το γεγονός κάλυψαν περί τους 1.000 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.  
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Το βραβείο L’Oréal, για την καλύτερη συλλογή, κέρδισε ο κ. Juan Vidal από τη Βαλένθια, ενώ το 

βραβείο καλύτερου μοντέλου κέρδισε η κα. Natalia Sobe. Το βραβείο νέου σχεδιαστή κέρδισε η 

κα. Fátima Miñana, από τη Μαδρίτη ενώ η Ισπανίδα Τeresa Helbig επελέγη για να σχεδιάσει τις 

νέες στολές του προσωπικού των ισπανικών αερογραμμών ΙΒΕRIA, οι οποίες θα ανανεωθούν 

πλήρως. 

Eλληνική συμμετοχή 

Η έκθεση Momad Metropolis διεξάχθηκε με τη συμμετοχή εννέα Ελλήνων εκθετών. Συγκεκριμένα, 

οι ελληνικές εταιρίες που εντόπισε το Γραφείο OEY, μέσω του φορέα διοργάνωσης IFEMA, ήταν 

οι εξής: 

• ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: η γνωστή ελληνική εταιρία, η οποία σχεδιάζει και διανέμει 

ρούχα, παπούτσια, τσάντες και αξεσουάρ μόδας, με αξιοσημείωτη παρουσία σε Ελλάδα 

και σταδιακά στο εξωτερικό (1.350 σημεία πώλησης σε 45 χώρες), από το 2017 διαθέτει 

στρατηγικό επενδυτή για την ανάπτυξή της, ενώ η δημιουργία καταστήματος στη Μαδρίτη 

σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας αποτελεί σχέδιο που εξετάζει, καθώς τα προϊόντα 

της εταιρίας έχουν γίνει αποδεκτά από τους Ισπανούς καταναλωτές. Μετείχε στη MOMAD 

καθώς και στην κλαδική έκθεση ψευδοκοσμήματος ΒΙSUTEX με ξεχωριστά περίπτερα.  

• CAMELOT: αποτελεί την ποιοτική επωνυμία ρούχων και αξεσουάρ της εταιρείας 

Caramela Α.Ε., της οποίας οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Η κα. Αγγελική 

Ράδα είναι η σχεδιάστρια των προϊόντων της επωνυμίας ενώ συνδυάζει την παράδοση με 

τις νέες τάσεις της εποχής με φουτουριστικά στοιχεία. Τα ενδύματά τους διατίθενται σε 14 

συνολικά αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. 

• FF COLLECTION FILIPPOS FILIPPIDIS: εταιρία παραγωγής και πώλησης γούνινων και 

δερμάτινων ειδών και αξεσουάρ, η οποία ιδρύθηκε στην Καστοριά το 1980, με πολυετή 

παρουσία στο χώρο.  

• …CO - GREEK WORKSHOP CLOTHING: η εταιρία σχεδιάζει και κατασκευάζει μοναδικά 

προϊόντα, με βασικό ύφασμα το βαμβάκι 100%. Κομψά ρούχα, τα οποία συνδυάζουν 

διαφορετικά υλικά ή τεχνικές. Η εταιρία μετείχε στην έκθεση στο περίπτερο 14, μεταξύ των 

εταιριών που μετείχαν στη ΜΟΜΑD SUSTAINABILITY. 

• ΜΑΤ FASHION: Ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε η εταιρία είναι συνυφασμένη με τη μόδα σε 

μεγάλα μεγέθη αφού αποτελεί από τις ηγετικές επιχειρήσεις της Ελλάδος στην εν λόγω 

κατηγορία. Στις συλλογές τους συμπεριλαμβάνονται ενδύματα για όλες τις εποχές του 

χρόνου. Η παραγωγή γίνεται στην Αθήνα σε εγκαταστάσεις 2.500 τ.μ. ενώ στη Δυτική 

Αττική διαθέτει μονάδα παραγωγής πλεκτών ενδυμάτων. Το δίκτυο διανομής τους 

ξεπερνά τα 320 σημεία πώλησης και τα προϊόντα τους εξάγονται σε ένα μεγάλο σύνολο 

χωρών. Διαθέτει αποκλειστικό Ισπανό αντιπρόσωπο που φιλοξενούσε τα προϊόντα της 

ελληνικής εταιρίας σε περίπτερο μαζί με άλλες επωνυμίες. 

• ΝΟΤΙS GRIGORIOS: Ο ιδιοκτήτης της "ΝΟTIS FURS" αντιπροσωπεύει την τρίτη γενιά με 

παράδοση και εμπειρία πενήντα ετών σε γούνες. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή υψηλής ποιότητας γουναρικών, μινγκ, βιζόν κοκε και παρέχει πρώτη ύλη σε 

αγοραστές.  
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• THE LINE PROJECT: Πρόκειται για ελληνικό εμπορικό σήμα που δραστηριοποιείται τα 

τελευταία χρόνια στο χώρο της ένδυσης, στη φιλοσοφία του διαχρονικού, άνετου και 

εύκολου ρούχου. Δίνει έμφαση στην καλή ποιότητα των πρώτων υλών. 

 

Αρκετές ήταν οι συμμετοχές ελληνικών εταιριών, οι οποίες συμμετείχαν διά Ισπανών 

αντιπροσώπων στην έκθεση, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται πολύ θετικά για τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις, καθώς η ανεύρεση αντιπροσώπου στην Ισπανία αποτελεί δύσκολο εγχείρημα και 

πάγιο αίτημα των εταιριών σε όλες τις επαφές τους. Ωστόσο, ταυτόχρονα σημαντική κρίνεται και 

η παρουσία των ίδιων των εκπροσώπων των ελληνικών εταιριών, ιδανικά με δικά τους περίπτερα, 

στην κλαδική έκθεση. Τέλος, την έκθεση επισκέφθηκαν αρκετοί Έλληνες επαγγελματίες και 

επιχειρηματίες του χώρου, σε μία προσπάθεια αξιολόγησης της έκθεσης, προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε επόμενες διοργανώσεις. Πράγματι, η ελληνική συμμετοχή αναμένεται 

αναβαθμισμένη στη διοργάνωση για τον Σεπτέμβριο 2020, με μεγαλύτερο αριθμό ελληνικών 

εταιριών.  

 

ΤΗΕ GREEK CLOSET CAMPAÑA SS2020 

 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία διά Έλληνος που διαβιεί μόνιμα στην Ισπανία την 

τελευταία δεκαετία, συγκεντρώνει εικοσιένα Έλληνες σχεδιαστές και Ελληνίδες σχεδιάστριες 

(Abstracto Clothing, Amaris, Amma Garments, Ana Koutsi Complementos, Bonendis 

Bolsos, C-Throu, Figaro, Haris Cotton, Kaleido Joyas, La Stampa, L´Appel du Vide, Le 

Mouton Bleu, Lina Gavra, Miss Polyplexi, My Fashion Eyes, Pargiana Shoes, Retro Junkee, 

Sun Rose XXL, The Mannequin Collection, The Motley Goat) [www.thegreekcloset.es] σε μία 

κοινή προσπάθεια ανάδειξής τους. Μετείχαν στην έκθεση για δεύτερη φορά μετά τον Σεπτέμβριο 

2019, με ιδιαίτερα καλαίσθητο ενιαίο περίπτερο ενώ οι συλλογές τους είναι διαθέσιμες σε κοινό 

και άλλους ενδιαφερομένους, κατόπιν ραντεβού με τον εδώ εκπρόσωπο, σε ειδικό χώρο στο 

κέντρο της Μαδρίτης, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. Το περίπτερο είχε μεγάλη 

επισκεψιμότητα, κατέγραψε παραγγελίες ενώ ήδη σημειώθηκαν επιτυχίες με είσοδο των 

συλλογών σε πολλά ισπανικά καταστήματα.  

 

Οι κατωτέρω εταιρίες, μεταξύ άλλων, παρουσίασαν τις συλλογές τους στο περίπτερο Τhe Greek 

Closet Campaña SS2020: 

 

HARIS COTTON S.A.: Η Harris Cotton Α.Ε. ιδρύθηκε το 1975 στην Αθήνα. Έκτοτε οι σχεδιαστές 

δημιουργούν ρούχα βασισμένα στη Μεσογειακή θάλασσα, την Ελληνική φύση, αισθητική και 

μυθολογία. Η εταιρεία δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ παράγει τα ρούχα της μέσω 

οικολογικών υλικών και διαδικασιών. Έχει παγκόσμια παρουσία σε χώρες της Ευρώπης, της 

Αμερικής, της Μέσης Ανατολής και την Αυστραλία. Στην Ισπανία διαθέτει τα ρούχα της σε εννέα 

διαφορετικές πόλεις ενώ εξετάζει πολύ θετικά και την πιθανότητα ίδρυσης καταστήματος. Στην 

συγκεκριμένη έκθεση μετείχε μέσω της πρωτοβουλίας ΤΗΕ GREEK CLOSET CAMPAÑA 

SS2020, σε ξεχωριστό, αρκετά μεγάλο, stand. 

La Stampa-Semiology: Η La Stampa, σχεδιάζει από το 1986 γυναικεία ρούχα, χρησιμοποιώντας 

μαλακά υφάσματα και φυσικές ίνες, προκειμένου τα ενδύματά της να είναι άνετα με σεβασμό στη 

γυναικεία σιλουέτα.  Η εταιρία, εκτός της παρουσίας της στην Ελλάδα με δέκα καταστήματα σε 
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διάφορες πόλεις, συνεχίζει να κερδίζει όλο και περισσότερους πελάτες από όλο τον κόσμο, καθώς 

έχει ήδη παρουσία σε τουλάχιστον 15 χώρες.  

Retro Junkee: Η Retro Junkee, παράγει ενδύματα αποκλειστικά από βαμβάκι, χρησιμοποιώντας 

το άσπρο και το μαύρο. Μέσω της συλλογής της, αναδεικνύει τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς όλες 

οι δημιουργίες είναι βασισμένες στην ελληνική καθημερινότητα και το καλοκαίρι. Η επιχείρηση 

δημιουργήθηκε το 2016 και έχει φυσικά καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ μέσω του 

ηλεκτρονικού της καταστήματος, πουλάει τα προϊόντα της σε όλον τον κόσμο.  

Sun Rose: Η Sun Rose, προσφέρει γυναικεία ενδύματα, κυρίως, μεγάλων μεγεθών από το 

1981.Βασική φιλοσοφία της εταιρίας είναι η άνεση, σε όλες τις συλλογές της, κατάλληλες για όλες 

τις περιπτώσεις. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη Μεταμόρφωση. 

 

ΣΕΠΕΕ  

 

Ο κ. Θεόφιλος Ασλανίδης εκπροσώπησε τον ΣΕΠΕΕ, με τη θεσμική του ιδιότητα, ως γενικός 

διευθυντής του φορέα. O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος είναι 

ο μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμος στην Ελλάδα στην ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, από 

πλευράς αριθμού μελών, τα οποία ανέρχονται στα τριακόσια. Καλύπτει όλη την Ελλάδα και έχει 

ως μέλη του επιχειρήσεις πλεκτικής, ένδυσης καθώς και κλαδικούς φορείς, με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα στην Ισπανία, από το 2018, έχει επιτύχει συμφωνία συνεργασίας με την 

ΜΟΜΑD για την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών στις ετήσιες διοργανώσεις ενώ βρίσκεται 

σε επαφή με τους ομόλογους ισπανικούς κλαδικούς φορείς και αποτιμά θετικά την ισπανική αγορά 

για τη μελλοντική εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Ισπανίας και των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων στον κλάδο της μόδας. Αναλυτικότερα, επισημαίνεται η εντυπωσιακή 

άνοδος των ελληνικών εξαγωγών καθώς, το πρώτο εννεάμηνο του 2019, η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 720 εκατ. €, καταγράφοντας αύξηση κατά 39% έναντι του 

2018 (από 513 εκατ. €.), σε συνέχεια των ετών 2017 και 2018, διετία κατά την οποία, οι εξαγωγές 

ενδυμάτων κατέγραψαν αθροιστικά αύξηση 25%. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και για την αγορά 

της Ισπανίας, με εκτίμηση την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στον εκ λόγω κλάδο να 

ανέρχεται στο 100%, ήτοι συνολικές εξαγωγές 50 εκ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, πριν από μία 

τριετία, οι ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων δεν ξεπερνούσαν τα 18 εκ. ευρώ καθώς οι 

ελληνικές επωνυμίες δεν είχαν την ίδια δυναμική. Παρόλα αυτά, λόγω της συνολικά 

επιτυχημένης προσπάθειας της χώρας μας στην Ισπανία, διά και της συμμετοχής των ελληνικών 

εταιριών στις κλαδικές εκθέσεις, κατάφεραν να εδραιωθούν στην εδώ αγορά και να συνεχίσουν 

να αναπτύσσονται ταχέως.  

 

 

 

Συμπεράσματα 

• Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποτιμώνται θετικά για τα ελληνικά προϊόντα και 

στον τομέα της μόδας. 

• Αυτό οφείλεται στην άνοδο της ισπανικής αγοράς σε τέταρτη δύναμη του ευρωπαϊκού 

οικονομικού χώρου, παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, ενώ 
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ειδικά σε ό,τι μας αφορά, καθώς το κλίμα και οι μεσογειακές συνήθειες προσιδιάζουν με 

το ελληνικό γίγνεσθαι, τα καλοραμμένα ιδιαίτερα ελληνικά προϊόντα (όπως, μεταξύ άλλων, 

η ανάλαφρη καλοκαιρινή γυναικεία, ανδρική και παιδική ένδυση ή το στυλ boho -ιδίως στις 

αυτόνομες κοινότητες των Κανάριων και Βαλεαρίδων Νήσων) αποδεδειγμένα ελκύουν τον 

Ισπανό αγοραστή. 

• Η προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ισπανία τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κρίνεται κατάλληλη καθώς συνεχώς καταγράφεται η 

διάθεση του ισπανικού αγοραστικού κοινού για εξωστρέφεια στη μόδα, με αγορές 

προϊόντων ξένων σχεδιαστών ενώ ειδικά για τους Έλληνες σχεδιαστές, σύμφωνα με 

πληροφορίες που διαθέτουμε, επικρατεί πολύ καλή εικόνα για τις δεξιότητές τους.  

• Ιδίως στο μερίδιο της αγοράς, στο οποίο επικεντρώνονται οι περισσότερες εκ των 

ελληνικών μικρομεσαίων, πλην όμως δυναμικών, εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο 

απευθύνεται στον μέσο αγοραστή, η Ισπανία των 47,1 εκατομμυρίων πολιτών, διαθέτει 

ευρύτατο αγοραστικό κοινό, το οποίο παρουσιάζει συνεχώς αύξηση της αγοραστικής του 

δύναμης. 

• Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

θεωρείται σκόπιμη η συνεχής στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδο και 

εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας της μόδας προσφέρεται δυναμικά για 

την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

      Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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