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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στις διεθνείς εκθέσεις μόδας-κοσμήματος MOMAD και 

Bisutex στη Μαδρίτη (2-5 Φεβρουαρίου 2023) 

 

Στο διάστημα 2-5 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Μαδρίτης οι 

διεθνείς εκθέσεις κλάδων ενδύματος, κοσμήματος και αξεσουάρ ένδυσης MOMAD, Bisutex, Madridjoya και 

Intergift. Η ομολογουμένως άρτια διοργάνωση των εν λόγω καθιερωμένων σε διεθνές επίπεδο εκθέσεων 

έγινε από τον επίσημο εκθεσιακό φορέα της Μαδρίτης IFEMA. 

Στις εκθέσεις μετείχαν συνολικά 24 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από τον Σύνδεσμο 

Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ), με τις 12 εξ αυτών να συμμετέχουν στην MOMAD και τις λοιπές 

12 στην Bisutex.  

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος ελληνικών συμμετοχών: 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΘΕΤΕΣ MOMAD (Pavilion 8), αλφαβητικά (επί συνόλου περίπου 300 εκθετών) 

AELIA ANNA (beachwear, καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ) 

COSMOSYR (beachwear, καλοκαιρινό ένδυμα, κόσμημα και αξεσουάρ)          

Dream (καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ) 

FF COLLECTION FILIPPOS FILIPPIDIS (ένδυμα και αξεσουάρ ένδυσης από γούνα, δέρμα) 

HARIS COTTON (beachwear, λινό και βαμβακερό καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ)    

Kallisto & Hermes (καλοκαιρινό ένδυμα) 

MAT FASHION (γυναικείο ένδυμα σε μεγάλα μεγέθη)       

Notis Grigorios – Notis Furs (ένδυμα και αξεσουάρ ένδυσης από γούνα) 

PNT World (beachwear, καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ)   

Sirene Egéenne  (beachwear, καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ) 

Sorena (καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ) 

Verde Fashion (καλοκαιρινό ένδυμα και αξεσουάρ) 

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΘΕΤΕΣ BISUTEX (Pavilion 4), αλφαβητικά (επί συνόλου περίπου 300 εκθετών)  

Achilleas Accessories (γυναικείο κόσμημα, ένδυμα και αξεσουάρ ένδυσης) 

AXEL ACCESSORIES (γυναικείο ένδυμα, τσάντα, κόσμημα)       

By Nicolas (χειροποίητο κόσμημα και αξεσουάρ ένδυσης) 

DIMITRIADIS ARTWEAR (κόσμημα και αξεσουάρ ένδυσης) 

EX NOVO BIJOUX PC (χειροποίητο κόσμημα και αξεσουάρ ένδυσης)     

KALLIOPE (γυναικείο ένδυμα, υπόδημα, τσάντα, αξεσουάρ ένδυσης)                           
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Katerina Vassou Jewellery (γυναικείο κόσμημα) 

Kores Karvela Ioanna (γυναικείο κόσμημα, ένδυμα και αξεσουάρ ένδυσης) 

NIKOLIS GROUP (κόσμημα και αξεσουάρ ένδυσης)                                                 

Onirolithi (γυναικείο κόσμημα) 

PASSION FASHION (κόσμημα και αξεσουάρ ένδυσης)                                                                    

Tina Kotsoni (γυναικείο κόσμημα) 

 

Ο υπογράφων επισκέφθηκε τον εκθεσιακό χώρο στις 3/2 και πέρασε από όλα τα περίπτερα των Ελλήνων 

εκθετών, έχοντας σύντομη συνομιλία με έκαστο εξ αυτών σχετικά με τη συμμετοχή τους, τις εντυπώσεις 

τους αλλά και την γενικότερη εικόνα που έχουν για την ισπανική αγορά και τον ανταγωνισμό. Ο υπογράφων 

είχε εξάλλου προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΣΕΠΕΕ κ. Ασλανίδη που 

πραγματοποίησε επίσκεψη και επαφές στην έκθεση, με τον οποίο αντάλλαξε σκέψεις και απόψεις 

αναφορικά τόσο με το υψηλό επίπεδο της ελληνικής συμμετοχής στις εκθέσεις, όσο και με την αναζήτηση 

τρόπων περαιτέρω διευκόλυνσης και ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας. Όπως είχαμε την ευκαιρία να 

διαπιστώσουμε κατά την περιήγησή μας στους χώρους των περιπτέρων των ελληνικών εταιρειών, 

ορισμένοι από τους εκθέτες συμμετείχαν υπό την οργανωτική αιγίδα και στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

Σημειώνεται ότι πριν τις Εκθέσεις και κατόπιν επικοινωνίας Γραφείου μας με ΣΕΠΕΕ, είχαμε αποστείλει στις 

ελληνικές εταιρείες πληροφοριακό υλικό για την αγορά και κατάλογο διερμηνέων για τις ανάγκες των 

περιπτέρων τους. Διαπιστώσαμε ότι σε αμφότερες τις εκθέσεις, οι περισσότεροι εκθέτες συμμετέχουν 

παραδοσιακά, επί σειρά ετών, είτε και στις δύο εποχές διοργάνωσής τους (Σεπτέμβριο-Φεβρουάριο), ή 

επιλεκτικά μόνον στη μία. Υπήρχαν πάντως ορισμένοι εκθέτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει πρόσφατα να 

συμμετέχουν στις εν λόγω ισπανικές Εκθέσεις. Σχεδόν όλοι ανεξαιρέτως οι εκθέτες μας δήλωσαν ότι 

μετέχουν σε αντίστοιχες εκθέσεις στην Ιταλία και τη Γαλλία. Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν γενικά την 

ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή στις εν λόγω Εκθέσεις, καθώς και για το επίπεδο των επαφών με τους 

πελάτες τους στην ιβηρική χερσόνησο που καλλιεργούν μέσω της συμμετοχής τους.  

   

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                      Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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