
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644668, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 
 

                                                   

Μαδρίτη, 10.09.2018  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ MOΔΑΣ, 

ΜΟΜΑD ΜΕΤROPOLIS, MAΔΡΙΤΗ, 07-09.09.2018  

 

Η μεγαλύτερη ισπανική έκθεση για τη μόδα (και τα υποδήματα)  

Οι μεγαλύτερες εκθέσεις για τη μόδα και τα υποδήματα στην Ισπανία Momad Metropolis και 

Momad Shoes, πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη, (από 07 έως 09 Σεπτεμβρίου 2018), στις 

εγκαταστάσεις του επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων IFEMA 

(Institución Ferial de Madrid). Και στις δύο εκθέσεις, οι εταιρείες ένδυσης, υποδημάτων και 

αξεσουάρ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε πωλητές, αλυσίδες, πολυκαταστήματα, 

αντιπροσώπους και εισαγωγείς, τις συλλογές τους για την άνοιξη-καλοκαίρι και φθινόπωρο-

χειμώνα 2019-2020.  

Η Momad Metropolis, η Διεθνής Έκθεση Μόδας, είναι η μεγαλύτερη εμπορική πλατφόρμα της 

κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η φθινοπωρινή έκδοση της έκθεσης 

διεξήχθη με τη συμμετοχή 965 σημάτων και περισσότερων από 40 κατηγοριών επιχειρήσεων 

που οργανώθηκαν ανά τύπο προϊόντος. Ακόμη, η Momad Shoes είναι η Διεθνής Έκθεση 

Υποδημάτων και Αξεσουάρ κατά την οποία οι επαγγελματίες του χώρου συναντούν 

εξελιγμένα μοντέλα παπουτσιών και κομψά αθλητικά παπούτσια, κατασκευασμένα με τις πιο 

σύγχρονες τεχνολογίες, αθλητικά ρούχα, ποιοτικά ανδρικά υποδήματα, προτάσεις για παιδιά, 

καθώς και συλλογές που έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλωμένα υλικά, βάσει κριτηρίων 

βιωσιμότητας. Στην ανωτέρω έκθεση συμμετείχαν περί τις 80 διαφορετικές μάρκες, με την 

παρουσία 40 αντιπροσώπων. 

Ο κλάδος της ένδυσης και υπόδησης αναμένει ότι και οι δύο εκθέσεις θα συμβάλουν στην 

τόνωση της αγοράς που κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους δεν εξελίχθηκε τόσο θετικά, 

εξαιτίας της αστάθειας των ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών και του περιορισμού της 

κατανάλωσης, λόγω της αύξησης του πληθωρισμού (+2,3%). Ωστόσο, τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις μόδας στα καταστήματα λιανικής αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 

ετήσια βάση, σταματώντας μία πενταετή σειρά διαδοχικών πτώσεων. Επισημαίνεται ότι η 

συγκρίσιμη βάση είναι χαμηλή καθώς οι πωλήσεις τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους 

μειώθηκαν κατά 5,1%, σε σύγκριση με το 2016.  

Για το 2017, ο κύκλος εργασιών του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ξεπέρασε 

τα 18 δις ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση μόλις 0,47% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διατήρησαν την ανοδική τους πορεία, 

με άνοδο 6,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018, αν και παρουσίασαν επιβράδυνση, σε σύγκριση 

με το 9,8% του προηγούμενου έτους. Το εμπόριο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών έχει 
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αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι χώρες που βρίσκονται εκτός της ΕΕ παρουσιάζουν μικρότερη 

δυναμική. 

Στην περίπτωση των υποδημάτων, οι εξαγωγές παρουσίασαν θετική τάση κατά τους 

πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, με 1,206 δις ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1,59% περισσότερο, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2017, ενώ οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 2,39% που αντιστοιχεί σε 1,229 δις ευρώ. 

Eλληνική συμμετοχή 

Η έκθεση Momad Metropolis διεξήχθηκε με τη συμμετοχή έξι Ελλήνων εκθετών. Δεν υπήρξαν 

ελληνικές συμμετοχές στη Μomad Shoes. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρείες που εντόπισε 

το Γραφείο μας, μέσω του φορέα διοργάνωσης IFEMA, ήταν οι εξής: 

 Β B&F COMMERCIAL AND GARMENT INDUSTRIES S.A. (BSB JEANS, η γνωστή 
ελληνική εταιρεία ένδυσης, με ευρεία παρουσία σε Ελλάδα και σταδιακά στο 
εξωτερικό) 

 ΜΑRIA EMIRLI LTD (γυναικεία ένδυση με πολυετή πείρα στο χώρο και ισχυρή 
εξαγωγική βάση) 

 HARRIS COTTON S.A. (γυναικεία και ανδρική ένδυση που απευθύνεται σε 
συγκεκριμένο κοινό, με ικανοποιητικό δίκτυο καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό 
που συνεχώς διευρύνεται) 

 NIKOLIS S.A. (ανδρικός ρουχισμός) 

 BEACH MARKET PCC (μαγιό και εσώρουχα) 

 ECLECTIA (από την Ξάνθη, με καταστήματα σε Πάρο και Ρόδο, γυναικείος ρουχισμός 
αποκλειστικά από φυσικά υφάσματα 100%)  

 
Aκόμη, εντοπίσαμε εκπροσώπους άλλων ελληνικών εταιρειών που επισκέφθηκαν την έκθεση 

διερευνητικά με την προοπτική μελλοντικής συμμετοχής τους. Επίσης, διαπιστώθηκαν οι 

συμμετοχές ορισμένες ελληνικών εταιρειών, οι οποίες συμμετείχαν διά Ισπανών 

αντιπροσώπων στην έκθεση, όπως η εταιρεία ΜOUTAKI, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται πολύ 

θετικά για τις ίδιες τις εταιρείες, καθώς η ανεύρεση αντιπροσώπου στην Ισπανία αποτελεί 

δύσκολο εγχείρημα και πάγιο αίτημά τους σε όλες τις επαφές. Προς το παρόν, δύο εταιρείες 

μεταξύ των προαναφερόμενων διαθέτουν αντιπροσώπους, με έδρα τη Βαλένθια ενώ η 

ίδρυση υποκαταστημάτων βρίσκεται στα μελλοντικά τους σχέδια. 

 

Τέλος, ο κ. Θεόφιλος Ασλανίδης εκπροσώπησε τον ΣΕΠΕΕ στην έκθεση (Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, ο μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμος 

στην Ελλάδα στην ένδυση - κλωστοϋφαντουργία από πλευράς αριθμού μελών. Καλύπτει όλη 

την Ελλάδα και έχει ως μέλη του επιχειρήσεις πλεκτικής, ένδυσης καθώς και κλαδικούς 

φορείς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη), με τη θεσμική του ιδιότητα, ως γενικός διευθυντής του 

φορέα.  
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Το Γραφείο OEY επισκέφθηκε την έκθεση και ήρθε σε επαφή με όλες τις συμμετέχουσες 

ελληνικές εταιρείες και τα στελέχη τους, τους Ισπανούς αντιπροσώπους και τον εκπρόσωπο 

του ΣΕΠΕΕ, κατέγραψε τις απόψεις και τις ανάγκες τους, τους ενημέρωσε ενδελεχώς για την 

κατάσταση της οικονομίας της φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς. Εν 

κατακλείδι, τους παρότρυνε να συνεχίσουν την προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης στην 

ισπανική αγορά, δεδομένης της ανόδου που καταγράφουν σχεδόν όλοι οι δείκτες της 

ισπανικής οικονομίας. Ιδίως στο κομμάτι της αγοράς στο οποίο επικεντρώνονται οι 

περισσότερες εκ των ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο 

απευθύνεται στον μέσο αγοραστή, η Ισπανία των 46 εκατ. πολιτών, διαθέτει ευρύτατο 

αγοραστικό κοινό. Εξάλλου, σχεδόν όλα τα ελληνικά περίπτερα παρουσίασαν υψηλή 

επισκεψιμότητα και ήδη από την πρώτη ημέρα κατέγραφαν ικανοποιητικό αριθμό 

παραγγελιών. 

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

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για 

την είσοδό τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας της μόδας προσφέρεται για την αύξηση 

των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα. Συνεπώς, περί τα τέλη του 2018, το Γραφείο ΟΕΥ 

θα επικαιροποιήσει τη σχετική έρευνα αγοράς που είχε συντάξει προ έτους, θα ασχοληθεί 

συστηματικά με τη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στην έκθεση που θα λάβει χώρα τον 

Φεβρουάριο 2019 και, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, θα στηρίξει τις ελληνικές εταιρείες 

που επιθυμούν με επεκταθούν είτε εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας υποκαταστημάτων τους 

εδώ.       

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

 

 

 

 

 

 


