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Διεθνής Έκθεση Μόδας MOMAD (Μαδρίτη, 6-8 Φεβρουαρίου 2020) 

Η διεθνής έκθεση μόδας MOMAD, η μεγαλύτερη στην Ισπανία και μία από τις σημαντικότερες 

παγκοσμίως του τομέα, θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη μεταξύ 6 και 8 Φεβρουαρίου στο χώρο 

της IFEMA (Institución Ferial de Madrid), επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκδηλώσεων και 

εκθέσεων στη Μαδρίτη. Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται και οι εκθέσεις δώρου και κοσμήματος, 

Intergift, Bisutex και Madridjoya. Η τωρινή έκθεση αποτελεί την πρώτη εκ των δύο εκδόσεων του 

έτους.  Η δεύτερη, θα διοργανωθεί μεταξύ 3 και 5 Σεπτεμβρίου στους ίδιους χώρους. 

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 παρευρεθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να 

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

Ισπανίας αλλά και παγκοσμίως. Πέραν των ενδυμάτων και υποδημάτων, φιλοξενούνται και οι νέες 

τάσεις των αξεσουάρ, ενώ οι θεματικές αποτελούν, μεταξύ άλλων το καθημερινό, την υψηλή 

ραπτική και το ρουχισμό μπάνιου. Παράλληλα, παρουσιάζονται και καινοτομίες αναφορικές με 

την εμπορευματοποίηση και τη λειτουργία των καταστημάτων όπως αντικλεπτικά συστήματα, 

κρεμάστρες αλλά 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 θα φιλοξενήσει περί τις 800 επωνυμίες από 37 χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα 

με έξι εταιρίες, ενώ θα παρευρεθούν 15.200 επισκέπτες. Η διεθνή παρουσία είναι σημαντική, 

αποτελώντας το 30% της συνολικής παρουσίας. Οι εκθέτες θα εκθέσουν 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, θα έχουν μία 

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

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

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

μέρα θα παραμείνει ανοικτή από τις 9:00 έως και τις 18:00. Οι επισκέπτες που πραγματοποίησαν 

εγγραφή πριν από τις 15 Ιανουαρίου έχουν δωρεάν πρόσβαση στην έκθεση, ενώ η τιμή των 

εισιτηρίων για τους υπόλοιπους είναι 20 και 30 ευρώ, ανάλογα την ημερομηνία αγοράς τους. Με 

το εισιτήριο δίνεται πρόσβαση και στις παράλληλες εκθέσεις των Intergift, Bisutex και Madrijoya. 
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