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Διεθνής Έκθεση Μόδας MOMAD (Μαδρίτη, 8-10 Φεβρουαρίου 2019)
Η διεθνής έκθεση μόδας MOMAD, η μεγαλύτερη στην Ισπανία στο συγκεκριμένο τομέα, θα
πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη μεταξύ 8 και 10 Φεβρουαρίου στο χώρο της IFEMA (Institución
Ferial de Madrid), επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία. Η
τωρινή έκθεση αποτελεί την πρώτη εκ των δύο σχετικά με τη βιομηχανία μόδας που λαμβάνουν
χώρα ετησίως. Η δεύτερη θα διοργανωθεί μεταξύ 6 και 8 Σεπτεμβρίου 2019 στον ίδιο χώρο.
Η τελευταία πραγματοποιθείσα έκθεση είχε ιδιαίτερη επιτυχία, με τη συμμετοχή περισσότερων
από 15.000 εκθετών και επισκεπτών. Στην τωρινή, θα παρευρεθούν περισσότερες από 400
εταιρείες από διαφορετικές χώρες που ασχολούνται με τη μόδα και, συγκεκριμένα, με διάφορα
στιλ και κατηγορίες ρούχων, όπως επίσημο, νεανικό, δερμάτινο κοκε. Περισσότερο από το 34%
αυτών θα συμμετάσχουν στην έκθεση για πρώτη φορά. Από την Ελλάδα θα λάβουν μέρος έξι
επιχειρήσεις, τις οποίες το γραφείο μας θα επισκεφθεί κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
Θα υπάρξουν 13 υποκατηγορίες της MOMAD, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα ρούχα, τάσεις
καθώς και ενότητες. Για παράδειγμα, η MOMAD 4.0 σχετίζεται με υπηρεσίες αλλά και προϊόντα
προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μόδα, όπως κούκλες, ετικέτες, τρόποι διακόσμησης και
τρόποι ασφάλισης μεταξύ άλλων. Αντίστοιχα, η Moda Sostenible (βιώσιμη μόδα) αφορά τις
εταιρείες που έχουν αυξημένη εταιρική ευθύνη και η Accesorios αφορά τα αξεσουάρ.
Στη φετινή διοργάνωση, δίνεται η ευκαιρία σε νέους επαγγελματίες του χώρου να εδραιωθούν
μέσω της κίνησης MOMADTalents. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση και
σε συνέχεια αξιολόγησης, οι δύο καλύτεροι υποψήφιοι θα έχουν ειδικό stand, όπου θα μπορούν
να εκθέσουν τις δημιουργίες τους.
Σημειώνεται ότι ο κλάδος της μόδας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ισπανικής οικονομίας,
καθώς αντιπροσωπεύει το 2,8% του ΑΕΠ της χώρας. Κυρίαρχη μορφή δαπάνης στον
συγκεκριμένο τομέα από τους καταναλωτές αποτελεί η ένδυση (66% επί του συνόλου). Επίσης
σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αγορά προϊόντων από το διαδίκτυο αποτελεί μεγάλο ποσοστό
επί του συνόλου και συγκεκριμένα το 40%.
Η είσοδος στην εν λόγω έκθεση είναι δωρεάν και θα είναι ανοικτή από τις 9:30 έως τις 19:00 στις
8 και 9 του μηνός και από τις 9:30 μέχρι τις 16:00 την τελευταία μέρα.
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