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  AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διεθνείς εκθέσεις μόδας, κοσμήματος, αξεσουάρ και δώρου,  

Momad, Bisutex, Madridjoya και Intergift, Μαδρίτη, 2,3,4-6.02.2022 

 

Πραγματοποιήθηκαν οι χειμερινές εκδόσεις των τεσσάρων διακριτών σημαντικότερων εκθέσεων 

μόδας, κοσμήματος, ψευδοκοσμήματος και δώρων της Ισπανίας, με φυσική παρουσία στους 

χώρους του επίσημου οργανισμού εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, Ifema. Η διεθνής έκθεση 

δώρου Intergift ξεκίνησε την 2η ημέρα του Φεβρουαρίου, οι εκθέσεις πολύτιμου κοσμήματος και 

ψευδοκοσμήματος Madridjoya και Bisutex την επομένη και η διεθνής έκθεση ένδυσης και  

υπόδησης Momad ξεκίνησε στις 4 του μηνός. Όλες οι εκθέσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 6 

Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω διοργανώσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική 

αγορά της Ιβηρικής, καθώς καλύπτουν τόσο την αγορά της Ισπανίας όσο και της Πορτογαλίας.   

Η  Intergift είναι αφιερωμένη στον τομέα της διακόσμησης και σε άλλα συγγενή προϊόντα, όπως 

υφάσματα, κλωστές κοκε. Η 79η έκδοσή της απευθυνόταν αποκλειστικά σε επαγγελματίες του 

κλάδου και κατέλαβε τη μεγαλύτερη έκταση εκ των πέντε εκθέσεων, αφού διοργανώθηκε σε 

τέσσερεις κτηριακές εκθεσιακές εγκαταστάσεις, από τις συνολικά δέκα, του Ifema. Συμμετείχαν 

ως εκθέτες περισσότερες από 350 επιχειρήσεις και επωνυμίες του χώρου του εσωτερικού 

σχεδιασμού, της υψηλής και ποιοτικής σχεδίασης χώρων και διακόσμησης, της 

κλωστοϋφαντουργίας για οικιακά έπιπλα, προϊόντα φτιαγμένα στο χέρι και άλλες παραπλήσιες 

θεματικές. Στο κτήριο 1 της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε η θεματική για τα υφάσματα, στην οποία 

οι επιχειρήσεις ανέδειξαν τα προϊόντα τους, με διαφορετικά χρώματα και συνθέσεις, ενώ 

συμμετείχαν περί τις 120 επωνυμίες από διάφορες χώρες. Παράλληλα με την έκθεση, στα ίδια 

κτήρια με τους εκθέτες, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και συνέδρια σχετικά με την κατάσταση, τις 

αναμενόμενες τάσεις και την πορεία του κλάδου, τόσο τους επόμενους μήνες όσο και τα επόμενα 

έτη γενικότερα.  

Οι δύο εκθέσεις κοσμημάτων, η Bisutex αφιερωμένη στο ψευδοκόσμημα και αξεσουάρ και η 

Madridjoya αφιερωμένη στο πολύτιμο κόσμημα, διοργανώθηκαν και αυτές στους χώρους του 

Ifema, η καθεμία σε ένα κτήριο. Στη Bisutex, οι εκθέτες ξεπέρασαν τις 200 επιχειρήσεις και 

επωνυμίες κοσμημάτων από 20 χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην τωρινή έκδοση να αποδίδεται 

στις Γαλλία και Βραζιλία, από τις οποίες κατέφθασαν πολυάριθμες κλαδικές αποστολές. Όπως 

και σε υπόλοιπες εκδόσεις, και στη φετινή χειμερινή, σημαντική προβολή είχαν οι θεματικές Archi 

και Minis. Η πρώτη αφορά υψηλής ποιότητας προϊόντα και, κυρίως, αξεσουάρ και η δεύτερη 

είναι αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και τη μόδα, ενώ και στις δύο περιπτώσεις, νεοφυείς 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τα προϊόντα και τις καινοτόμες και 

ριζοσπαστικές ιδέες των σχεδιαστών τους. Αντίστοιχα, στη Madridjoya οι εκθέτες ξεπέρασαν 

τους 100, έχοντας ως σημείο αναφοράς την ποιότητα του πολύτιμου κοσμήματος και αξεσουάρ 
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όπως ωρολόγια, κοσμήματα με βάση το ασήμι κοκε. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών 

διεξαγωγής της έκθεσης, οι επαγγελματίες του κλάδου αποκτούν πρόσβαση σε μία 

ολοκληρωμένη γνώση της αγοράς καθώς και των καινοτομιών του τομέα, τόσο στην παραγωγή 

όσο και στα σχέδια και τεχνικές που κυριαρχούν.  

Στην συντομότερη, από πλευράς ημερών διεξαγωγής, έκθεση εκ των τεσσάρων, Momad, 

εκθείασαν τα ενδύματα και υποδήματά τους περί τις 165 επιχειρήσεις και 330 επωνυμίες από 12 

διαφορετικές χώρες. Όπως συμβαίνει σε κάθε χειμερινή έκδοση, η θεματική αφορούσε κυρίως 

τις τάσεις, που θα επικρατήσουν, κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής/χειμωνιάτικης συλλογής 

2022/2023, ενώ δεν έλλειψαν τα ενδύματα/υποδήματα, που θα κατακλύσουν τη φετινή άνοιξη 

και το καλοκαίρι. Σε αυτήν συμμετείχαν οι σημαντικότεροι οίκοι και σχεδιαστές της Ισπανίας 

καθώς και ένα σύνολο επιχειρήσεων και επωνυμιών από τις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ των 

οποίων και από την Ελλάδα. Πέραν των σχεδίων και χρωμάτων, που θα κυριαρχήσουν τους 

επόμενους μήνες στην αγορά, η έκθεση έχει εντάξει, ήδη από παλαιότερες εκδόσεις, τη σημασία 

της βιωσιμότητας στη μόδα, με ένα σύνολο επιχειρήσεων να παρουσιάζουν τα οικολογικά 

παραγόμενα ενδύματα και υποδήματά τους. Η αντρική μόδα, επίσης, ήταν παρούσα στη 

συγκεκριμένη έκδοση, στην οποία δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι προηγούμενες χρονιές. 

Παράλληλα, ειδική αντιπροσώπευση είχαν και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα δερμάτινα 

είδη μόδας, αφού ο κλάδος τους έχει δεχτεί ισχυρή πίεση από την πανδημία.  

Οι δύο εκθέσεις Madridjoya και Momad είχαν από κοινού, κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, στα 

δύο κτήρια, που διεξήχθησαν, ένα σύνολο ομιλιών από επαγγελματίες του κλάδου μόδας, 

συνεδρίων και συζητήσεων. Οι ομιλίες αυτές αφορούσαν την τωρινή κατάσταση της αγοράς 

κοσμημάτων και άλλων ειδών μόδας, το μέλλον του τομέα, τις καινοτομίες τόσο στην παραγωγή 

όσο και στα υπόλοιπα στάδια πώλησης των προϊόντων, τις τάσεις και τις προκλήσεις, που θα 

αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο διάστημα, πάντα στο πλαίσιο της σκληρής ύφεσης που έχει 

υποστεί ο τομέας της μόδας στην Ισπανία κατά τα δύο τελευταία έτη. Αν και ορισμένοι αναλυτές 

θεωρούσαν ότι η κατάσταση θα βελτιωνόταν το 2021, οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

μειώθηκαν κατά 13% περαιτέρω από το 2020. Εντούτοις, τους τρεις τελευταίους μήνες του 2021, 

παρατηρήθηκε ετήσια αύξηση στην αγορά μόδας, με τα αποτελέσματα, όμως, να βρίσκονται 

μακριά από τα αντίστοιχα προ πανδημίας. Πάντως, από την έκθεση κατέστη ξεκάθαρο ότι ο 

κλάδος θα προσπαθήσει να κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο έδαφος κατά την τρέχουσα 

χρονιά, καθώς εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν. Σύμφωνα με το βαρόμετρο των Vepee 

και Modaes, το 63% των κυριότερων ισπανικών επιχειρήσεων του τομέα είναι αισιόδοξες για την 

πορεία της αγοράς για το 2022 και το 7% θεωρεί ότι φέτος οι πωλήσεις θα είναι «πολύ καλές».  

Όσοι παρευρέθηκαν στις εκθέσεις γνώρισαν από κοντά τις νέες τάσεις, που θα κυριαρχήσουν 

κατά τις επόμενες περιόδους ενώ μπόρεσαν να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για την κατάσταση 

και την πορεία της αγοράς. Φυσικά, μεγάλο όφελος αποτελεί και η εξερεύνηση των καινοτομιών 

σε όλο το φάσμα του κλάδου, από την παραγωγή έως και την τελική πώληση, μέσω των οποίων 

αυξάνεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων από τα περίπτερα των επιχειρήσεων, καθιστώντας, με αυτόν τον τρόπο, την έκθεση 
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σημαντικό σημείο πωλήσεων, κυρίως όμως την τελευταία ημέρα της έκθεσης. Οι επαγγελματίες 

του κλάδου ανέπτυξαν το επιχειρηματικό τους δίκτυο και συνεργασίες με ένα σύνολο νέων 

επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Εξάλλου, η διαδικτυακή πλατφόρμα Lifestyle LIVEConnect 

συνέχισε να παραμένει ενεργή και σε αυτήν την έκδοση, για όλες τις ανωτέρω εκθέσεις, δίνοντας 

την ευκαιρία σε επαγγελματίες να συνδεθούν, πέραν της φυσικής παρουσίας στους χώρους των 

εκθέσεων.  

Η ελληνική συμμετοχή 

Παρά τις δυσκολίες του κορωνοϊού, συνολικά παρευρέθηκαν στη Μαδρίτη δεκαπέντε ελληνικές 

εταιρίες σε Bisutex και Momad. Τα περισσότερα περίπτερα των ελληνικών εταιριών ήταν σε καλό 

χώρο μέσα στην έκθεση και, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι που ταξίδεψαν στην 

πρωτεύουσα, η κίνηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις 

ανατροπές, που έφερε η πανδημία, σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Στην έκθεση Bisutex 

καταγράφηκαν έντεκα ελληνικές εταιρίες, εκ των οποίων δύο (AXEL και Verde) καθώς και οι 

τέσσερις στην έκθεση Momad, συμμετείχαν με πρωτοβουλία και διοργάνωση  του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ), υπό τον συντονισμό του 

Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου, κ. Θεόφιλου Ασλανίδη. Την πρωτοβουλία του ΣΕΠΕΕ 

στηρίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Στις τωρινές 

εκθέσεις Intergift και Madridjoya δεν υπήρξαν ελληνικές συμμετοχές, εξ όσων γνωρίζουμε.   

Στις εκθέσεις συμμετείχαν οι εξής ελληνικές επιχειρήσεις με αλφαβητική σειρά:  

BISUTEX 

• ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: γνωστή εταιρία αξεσουάρ, με αξιοσημείωτη παρουσία σε 

Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό, η οποία, από τη συμμετοχή της στη Βisutex 2017, 

διαθέτει στρατηγικό επενδυτή για την ανάπτυξή της, ενώ διατηρεί το ενδιαφέρον της, ως 

προς τη δημιουργία καταστήματος σε κεντρικό σημείο της ισπανικής πρωτεύουσας. Η 

προσπάθειά της επικεντρώνεται ακόμη σε επίτευξη συμφωνιών με αλυσίδες ισπανικών 

πολυκαταστημάτων, καθώς τα προϊόντα της εταιρίας έχουν γίνει αποδεκτά από τους 

Ισπανούς καταναλωτές.  

• BY NIKOLAS: Επιχείρηση στην Ίο, η οποία δημιουργεί χειροποίητα κοσμήματα και 

αξεσουάρ, όπως κασκόλ κοκε. Η μάρκα ξεκίνησε από τον κ. Νικόλα Θεοδώρου, πριν από 

πέντε έτη.  
• DIMITRIADIS ART WEAR: βιοτεχνία ιδιαίτερων ψευδοκοσμημάτων υψηλής ποιότητας, 

με σταθερή πολυετή παρουσία στην αγορά και τις εκθέσεις της Ισπανίας. 

• EX NOVO P.C.: η εταιρεία παρακολουθεί σταθερά την έκθεση τα τελευταία χρόνια και 

κατασκευάζει χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Συνεχίζουν να στηρίζουν 

την εξαγωγική τους προσπάθεια στην Ισπανία κατά το δυνατόν περισσότερο. 
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• KALLIOPE: εταιρία σχεδίασης και εμπορίας χειροποίητου μοντέρνου κοσμήματος και 

αξεσουάρ, εμπνευσμένων από τη σύγχρονη μόδα και την παραδοσιακή ελληνική τέχνη, 

με αξιοσημείωτη αποδοχή στην Ιβηρική. 

• KORES, KARVELA IOANNA: Ιδρύθηκε το 2010 από την κα. Γιάννα Καρβέλα. Παράγει 

χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ από χαλκό και τιτάνιο, συνδυάζοντας ένα σύνολο 

πολιτισμών και εμπειριών της κας Καρβέλα. Ακόμη, παράγει και εμπορεύεται 

πρωτότυπες γυναικείες τσάντες και σκουφάκια θαλάσσης, ενώ διαθέτει καταστήματα σε 

Αθήνα και Σκύρο. 

• ΝΙΚΟLIS GROUP S.A. : (μεταλλικά στοιχεία, κεραμικά, ξύλο+πλέξι, υλικά μόδας), η 

εταιρία ανήκει στους διεθνείς διαμορφωτές τάσεων μόδας στους συγκεκριμένους 

κλάδους και εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει ένα μεγάλο κατάστημα στη 

Βαρκελώνη από τον Ιούλιο 2018 και εξακολουθεί να στοχεύει στρατηγικά στην αγορά της 

Ισπανίας. 
• PASSIONFASHION: γυναικεία και παιδικά κοσμήματα, κοσμήματα 

κοστουμιών/δερμάτινων προϊόντων, μεταλλικά στοιχεία. Καινοτόμα εταιρία, με εμπειρία 

σαράντα τριών ετών και καλή γνώση της ισπανικής αγοράς με Ισπανούς συνεργάτες. 
• SORENA: Μητέρα και κόρη ίδρυσαν τη Sorena, δημιουργώντας χειροποίητες τσάντες 

και αξεσουάρ, όπως πορτοφόλια, με πολύ μεγάλη αποδοχή, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

σε κύριες αγορές του εξωτερικού, την τελευταία τριετία.  
• VASSOU JEWELLERY: Η κα. Κατερίνα Βάσου σχεδιάζει και παράγει μοναδικά 

χειροποίητα κοσμήματα, χρησιμοποιώντας καινούργιες τεχνικές, τεχνοτροπίες και 

φόρμες, προκειμένου να συνθέσει κομμάτια με τολμηρά σχήματα και λιτά σχέδια. 

Χρησιμοποιεί απροσδόκητα υλικά, όπως ημιπολύτιμους λίθους, ασήμι, μέταλλο, 

κρυστάλλους, κόκαλο, ξύλο, σχοινί, κοράλλια και άλλα. Έχει ενταχθεί σε περίπου 30 

αγορές στο εξωτερικό.  
• VERDE FASHION: τσάντες, αξεσουάρ. Η εταιρία συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια στις 

συγκεκριμένες εκθέσεις και στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξή της διά αντιπροσώπων. 

 

MOMAD 

• ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος): ο 

μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμος στην Ελλάδα στην ένδυση-κλωστοϋφαντουργία από 

πλευράς αριθμού μελών. Ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθνικής εμβέλειας και αριθμεί 

περισσότερα από 300 μέλη. Διοργανώνει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε 

διάφορες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές 

και δειγματισμούς. Εκπροσωπεί τον κλάδο στα διεθνή όργανα, συμμετέχοντας στη 

Euratex (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας) και την IAF 

(Παγκόσμια Ομοσπονδία Ένδυσης). Επίσης, εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα σήματα 
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φροντίδας της GINETEX. Συντονίζει την παρουσία των Ελλήνων εκθετών στη 

συγκεκριμένη έκθεση, καθώς και ορισμένων στη Βιsutex, σε συνεργασία με τη 

διοργανώτρια αρχή, στο συνεδριακό κέντρο ΙFEMA στη Μαδρίτη. Eκπρόσωπος και Γεν. 

Διευθυντής του δυναμικού συνδέσμου είναι ο κ. Θεόφιλος Ασλανίδης. 

• AELIA ANNA: Σχεδιάζει πετσέτες, παρεό και άλλα είδη για τη θάλασσα, έχοντας ως 

σημείο αναφοράς τις ελληνικές και μεσογειακές θάλασσες και ακτές. Χρησιμοποιούνται 

υλικά υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας την άνεση και την πρακτικότητα με την αισθητική. 

• CAMELOT: Αποτελεί την μάρκα 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 και συνδυάζει την παράδοση με τις νέες 

τάσεις της εποχής με φουτουριστικά στοιχεία. Τα ενδύματά τους εξάγονται σε 14 

συνολικά αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής   

• FF COLLECTION FILIPPOS FILIPPIDIS: Εταιρεία παραγωγής και πώλησης γούνινων 

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

πολυετή παρουσία στο χώρο.  

• NΟΤΙS GRIGORIOS: Εταιρεία παραγωγής γούνινων ειδών υψηλής ποιότητας, με 50ετή 

εμπειρία στο χώρο. 

 

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ 

 

• Το Γραφείο εκπόνησε έρευνα αγοράς για τη βιομηχανία μόδας στην Ισπανία για το 2021 

ενώ ενημέρωσε τους εκθέτες με την αποστολή του ανωτέρω υλικού καθώς και 

καταλόγων διερμηνέων (η δυνατότητα χρήσης/επικοινωνίας της αγγλικής δεν υφίσταται 

ούτε στις διεθνείς εκθέσεις στην Ισπανία, όπως έχουμε επισημάνει συχνά στα έγγραφά 

μας)  

• Το Γραφείο επισκέφθηκε τις εκθέσεις με φυσική παρουσία και παρακολούθησε συνολικά 

τη διεξαγωγή τους ιδίως, των ΒISUTEX και MOMAD, στις οποίες συμμετείχαν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, ήρθε σε επικοινωνία με όλες τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρίες 

μία προς μία, τα στελέχη τους και τους Ισπανούς αντιπροσώπους, κατέγραψε τις απόψεις 

και τις ανάγκες τους και τις ενημέρωσε, ενδελεχώς, για την κατάσταση της οικονομίας της 

φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς, ιδίως μετά τις περίπλοκες 

επιπτώσεις της πανδημίας. 

• Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, στηρίζει τις ελληνικές εταιρίες, που επιθυμούν με 

επεκταθούν, είτε εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας καταστημάτων τους εδώ.    

 

Συμπεράσματα 

 

• Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποδεικνύονται συνεχώς πιο ώριμες για το 

ελληνικό ψευδοκόσμημα και ορισμένες υποκατηγορίες (τσάντες, αξεσουάρ, είδη δώρων) 

καθώς και για τα ενδύματα/γούνες, στα οποία έχουμε ήδη αξιοσημείωτη παρουσία.  
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• Καθώς οι περισσότεροι δείκτες της ισπανικής οικονομίας αρχίζουν να παρουσιάζουν 

θετικό πρόσημο, μετά την πανδημία, η προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης των 

ελληνικών επιχειρήσεων στην Ισπανία ή παρουσίας τους εδώ, κάθε άλλο παρά άκαρπη 

κρίνεται.  

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

ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται στον μέσο 

αγοραστή, η Ισπανία των 47,32 εκατομμυρίων πολιτών, διαθέτει ευρύτατο αγοραστικό 

κοινό. 

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

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων 

για την είσοδο και εδραίωσή τους στην εδώ αγορά. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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