
 

 
 

 
 

Διεθνής έκθεση μόδας για Υφάσματα  Ένδυσης  
6-9 Φεβρουαρίου 2017  Parc des expositions, Paris Le Bourget 

 

 

H ΤΕΧWORLD PARIS, Διεθνής Κλαδική Έκθεση για Υφάσματα Ένδυσης, θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της 

από 6 έως 9 Φεβρουαρίου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Παρισιού Le Bourget προσφέροντας 

στους ειδικούς του κλάδου τη μοναδική δυνατότητα να επωφεληθούν της διπλής θεματολογίας της: 

apparelsourcing PARIS,- μοναδική διεθνής έκθεση έτοιμου ενδύματος και ΤΕΧWORLD -  εδραιωμένη ως το 

διεθνές σημείο συνάντησης για τον κλάδο υφασμάτων ενδυμασίας. Το μεγάλο αυτό εμπορικό γεγονός 

για την μόδα έχει εμπλουτιστεί με θεματολογίες όπως:  

 shawls&scarves PARIS, που παρουσιάζει για μία ακόμα φορά σάλια & φουλάρια,  

 avanprint PARIS που παρουσιάζει τεχνολογία αιχμής για ψηφιακή εκτύπωση 

 avantex PARIS που συνδυάζει την τεχνολογία, την έρευνα & τηνανάπτυξη με την μόδα. 

 

Κατά την προηγούμενη διοργάνωση τον Φεβρουάριο του 2016, η apparelsourcing PARIS συγκέντρωσε 

230 εκθέτες από 13 χώρες. Η ΤΕΧWORLD PARIS, προσέλκυσε περισσότερους από 12.680 

εμπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι κατέφθασαν από 102 χώρες, και κατέκλυσαν το εκθεσιακό κέντρο 

για να δουν τα μοναδικής ποιότητας προϊόντα που παρουσίασαν οι 658 εκθέτες προερχόμενοι από 22 

χώρες. 

 

Αυτές οι δύο συναντήσεις φέρνουν στο Παρίσι όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μόδας: 

υφάντριες, σχεδιαστές, αγοραστές και τον Τύπο. Ο κάθε επαγγελματίας από χώρο της μόδας, από την 
υψηλή ραπτική μέχρι και το λιανικό εμπόριο, έρχεται στην ΤΕΧWORLD! Η έκθεση έχει γίνει μια 

πραγματική πλατφόρμα για αγορές και πηγή έμπνευσης, που δεν πρέπει να χάσετε. Η Επιτροπή 

Μόδας, η επιτροπή επιλογής για την διοργάνωση, αναζητά τα πιο δημιουργικά και καινοτόμα υφαντά 

και υφάσματα. Με τα events “Designers & Fashion For Future”, “Designers & Fashion 

Services”  και τη χορηγία του Διεθνούς Φεστιβάλ Dinard Νέων Σχεδιαστών Μόδας, η 
ΤΕΧWORLD αποδεικνύει την επιθυμία της να στηρίξει τους νέους διεθνείς σχεδιαστές μόδας. Οι 

επισκέπτες εκτιμούν την ΤΕΧWORLD για την ανταπόκρισή της στις εξελίξεις της αγοράς, την εστίαση 

στα φιλικά προς το περιβάλλον υφάσματα και την επέκταση του τομέα για τα λειτουργικά υφάσματα! 

 

Οι κατηγορίες προϊόντων που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της ΤΕΧWORLD PARIS είναι: 

 ACTIVE, λειτουργικά υφάσματα  

 CASUAL, βαμβακερά, denim, πλεκτά 

 FORMAL, πτυχές & ραπτική, λινά, υφάσματα για πουκάμισα, μάλλινα υλικά, υπηρεσίες 

υφασμάτων 

 SOPHISTICATED, εκλεπτυσμένα βαμβακερά, κεντητά & δαντέλα, απομίμηση γούνας & 

δέρματος, ζακάρ, εκλεπτυσμένα πλεκτά, στάμπες, μετάξι, εμφάνιση μεταξιού 

 TRIM & ACCESSORIES,  διακοσμητικά & αξεσουάρ 

 

 

Ώρες λειτουργίας της ΤΕΧWORLD PARIS:     

Δευτέρα - Τετάρτη 6-8.2.2017:  9.00 π.μ. έως 18.00 μ.μ. 

        Πέμπτη             9.02.2017:  9.00 π.μ. έως 16.30 μ.μ. 

 

 

Messe Frankfurt Greece, Γραφεία Έκθεσης Φρανκφούρτης στην Ελλάδα,                             

Κυβέλης 3 & Περικλέους, 153 44 Γέρακας / Π. Χαλανδρίου, Τηλ. 210 6410405, Φαξ 210 

6410602, e-mail: info@messefrankfurt.gr, Travel4Fairs – Ταξιδιωτικό τμήμα, Τηλ.210 

6090525, Φαξ. 210 6090527, info@t4f.gr, ώρες λειτουργίας 9.00 π.μ. – 18.00 μ.μ 
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