
Dla wie lu mi´ dzy na ro do wych tar gów mo dy rze czy wi stoÊç
prze sta ła byç ró ̋ o wa – spa da iloÊç zwie dza jà cych, wy staw cy
re zy gnu jà z udzia łu lub re zer wu jà mniej sze po wierzch nie wy sta -
wien ni cze. Or ga ni za to rzy tar gów na ró˝ ne spo so by ra dzà so bie
z po st´ pu jà cà re ce sjà: do ko nu jà fu zji kon ku ru jà cych ze so bà
wy staw, re du ku jà ha le, prze su wa jà da ty czy pod wy˝ sza jà ce ny.
Nie któ rym ta kie wy gi ba sy cał kiem do brze si´ uda jà, in ni bar dzo
twar do là du jà. Tyl ko nie licz ne tar gi nie czu jà flau ty.

WSPÓL NY MI SI ŁA MI
Z kry zy sem na han dlo wych par kie tach szcze gól nie za ci´ cie

przy szło wal czyç Hisz pa nii, gdzie sto pa bez ro bo cia prze kro czy -
ła 25 proc. Aby „uła twiç udział wy staw com i go Êciom”, ma dryc -
ka gieł da SIMM prze su n´ ła ostat nià, je sien nà edy cj´ z czwart -
ku na so bo t´ i zmo dy fi ko wa ła swo jà ofer t´: od 1 do 3 wrze -
Ênia 2012 w ha lach Fe ria de Ma drid na zwie dza jà cych cze ka ła
ulep szo na stre fa mo dy bie liê nia nej i kà pie lo wej oraz optycz nie
pod ra so wa ne po zo sta łe sek to ry. Ofer t´ tar gów tra dy cyj nie
wzbo ga ci ły show ro omy po łà czo ne z ha la mi dzi´ ki ko mu ni ka cji
au to bu so wej. Dla uatrak cyj nie nia po by tu w hisz paƒ skiej sto li cy
go Êcie tar gów mo gli sko rzy staç z no we go pro gra mu „IFEMA
Plus”, ofe ru jà ce go bo ga tà pa le t´ im prez i atrak cji kul tu ral nych,
roz ryw ko wych oraz tu ry stycz nych po ob ni ̋ o nych ce nach. Do -
dat ko wo na ol brzy mich mo ni to rach w obu ha lach mo˝ na by ło
Êle dziç re la cje z od by wa jà ce go si´ rów no le gle Mer ce des Benz
Fa shion We ek Ma drid. Sy tu acj´ tar gów mo dy SIMM na pew no
po pra wi szy ko wa na przez or ga ni za to rów fu zja z tar ga mi obu wia
i wy ro bów skó rza nych Mo da cal za do oraz Iber piel. – W ten spo -
sób wyj dzie my na prze ciw ocze ki wa niom klien tów, co raz cz´ -
Êciej za in te re so wa nych kup nem kom plet nych out fi tów: od ubra -
nia po obu wie i do dat ki – tłu ma czy dy rek tor tar gów, Fran ce sco
Ma la te sta. Je go zda niem, w tak kry zy so wych cza sach szan s´
ma jà tyl ko te wy sta wy, któ re ofe ru jà peł ny asor ty ment to wa rów
i in te gru jà roz ma ite sek to ry.

Po dob nà stra te gi´ ob ra ły pa ry skie tar gi
Who’s Next oraz Pr˘t -∫-Por ter, któ re pod
wspól nym da chem – i wspól nà na zwà Who’s
Next Pr˘t -∫-Por ter – wy stà pi ły po raz pierw szy
zi mà 2011. Ale ani eks pe ry men ty no men kla tu -
ro we, ani igrasz ki z cza sem nie wy szły Fran cu -
zom na do bre. Prze su ni´ ta z wrze Ênia na li -
piec wy sta wa oka za ła si´ kom plet nà wpad kà,
bo no wy ter min po krył si´ ze star tem let niej
wy prze da ̋ y i wie lu bran ̋ ow ców za miast zwie -
dzaç tar gi, tkwi ło w skle pach, zma ga jàc si´
z tłu ma mi po lu jà cych na oka zje klien tów.
Od stycz nia 2013 fran cu ska wy sta wa na zy waç
si´ b´ dzie tyl ko Who’s Next, do da tek Pr˘t -∫-
Por ter zu peł nie znik nie. Let nia edy cja od b´ -
dzie si´ ty dzieƒ póê niej ni˝ przed ro kiem,
tj. 6–9 lip ca 2013 (czy li w tym sa mym cza sie
co bie liê nia ne Mo de Ci ty), a struk tu ra gieł dy

zo sta nie kom plet nie zmie nio na. Or ga ni za to rzy pla nu jà ja sny
po dział na sek tor Re ady -to -We ar oraz sek tor ak ce so riów. Ze
wzgl´ du na sła be za in te re so wa nie pod czas ostat nich tar gów
sek tor m´ ski Mr Brown zo sta nie po dzie lo ny na 3 dzia ły: Mr
Brown Sho es (obu wie), Sir Brown (kre atyw ne mar ki) oraz Mr &
Ms Brown (d˝ins) i zin te gro wa ny ze stre fà mo dy dam skiej. Re -
zy gna cja z kon cep tu obu wia Mess Aro und oraz z u˝yt ko wa nia
pi´ tra 3., na któ rym do tàd go Êcił Mr Brown, po zwa la przy pusz -
czaç, ˝e zi mo wa edy cja tar gów wy pad nie skrom niej i zaj mie
mniej szà po wierzch ni´.

Stra te gia sy ner gii wy da je si´ byç pra wi dło wa, je Êli spoj rzeç
w kie run ku Da nii, gdzie gieł da Vi sion w Ko pen ha dze, po wsta ła
przed ro kiem z fu zji CPH Vi sion i Ter mi nal -2, Êwi´ tu je me ga re kor -
dy. No wy for mat przy cià gnàł w sierp niu br. a˝ o jed nà trze cià
zwie dza jà cych wi´ cej ni˝ mia ło to miej sce wcze Êniej, kie dy obie
wy sta wy od by wa ły si´ jesz cze osob no. Rów nie˝ wy sta wy CIFF
i CIFF Kids po sta wi ły na zjed no cze nie, gro ma dzàc pod jed nym
da chem nie tyl ko mo d´ dam skà, m´ skà i dzie ci´ cà, ale tak ̋ e bi -
˝u te ri´ i obu wie, co za owo co wa ło wzro stem licz by go Êci o 20
do 30 proc. Zwłasz cza sek tor dzie ci´ cy ma w przy szło Êci na dal
ro snàç. Z suk ce su obu wy staw, od by wa jà cych si´ w ra mach Co -
pen ha gen Fa shion We ek, sko rzy sta ła nie wàt pli wie mniej sza i wy -
spe cja li zo wa na głów nie w mo dzie skan dy naw skiej gieł da Gal le -
ry, któ ra od no to wa ła przy rost za rów no w przy pad ku zwie dza jà -
cych (+10 proc.), jak i wy staw ców (+30 proc.). Jej or ga ni za to -
rzy cie szy li si´ zwłasz cza z ro snà cej licz by go Êci z za gra ni cy.

MA ŁA STA BI LI ZA CJA
Wi´k szoÊç or ga ni za to rów eu ro pej skich tar gów mia ło skrom -

ne ce le: chcie li je dy nie po wtó rzyç wy ni ki ostat nich edy cji, by le -
by ich nie po gor szyç. I wie lu z nich ta ka ma ła sta bi li za cja si´
uda ła, zna mien ny był acz kol wiek fakt, ˝e je sie nià wzro sła licz ba
od wie dza jà cych wy sta wy cu dzo ziem ców, a spa dła ro da ków.
By ło tak za rów no na fran cu skich Mi´ dzy na ro do wych Tar gach
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WAL KA NA TAR GO WYCH PAR KIE TACH
WI¢K SZOÂå EU RO PEJ SKICH OR GA NI ZA TO RÓW TAR GÓW MIA ŁO SKROM NE CE LE:

CHCIE LI JE DY NIE PO WTÓ RZYå WY NI KI OSTAT NICH EDY CJI, BY LE BY ICH 

NIE PO GOR SZYå. NIE KTÓ RZY Z NICH W OD PO WIE DZI NA KRY ZYS 

RE GIO NAL NYCH RYN KÓW SZU KA JÑ LE KAR STWA W EKS PAN SJI NA DA LE KI WSCHÓD.
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Bie li zny Mo de Ci ty, jak i na wło skich tar gach Pit ti Uomo i Mi pel
czy na nie miec kich I.L.M. Or ga ni za to rzy Mo de Ci ty do ło ̋ y li
wszel kich sta raƒ, aby uatrak cyj niç swo jà wy sta w´. Na ze stre so -
wa nych go Êci cze ka ła mi´ dzy in ny mi „mo da w pi guł ce” czy li
po ka zy mo dy, któ re trzy ra zy dzien nie ofe ro wa ły kwin te sen cj´
naj wa˝ niej szych no wi nek w dzie dzi nach bie li zny i mo dy kà pie -
lo wej i po zwa la ły za osz cz´ dziç ˝mud ne go tro pie nia naj now -
szych tren dów. W po szu ki wa niu kon kret nych pro duk tów lub
eks tra wa ganc kich kro jów bran ̋ ow cy mo gli tak ̋ e sko rzy staç
z usług tzw. per so nal shop per, któ rzy naj krót szà dro gà do pro -
wa dza li ich do ce lu. Wy sił ki or ga ni za to rów Mo de Ci ty nie spa li -
ły na pa new ce: w Pa ry ̋ u po ja wi ło si´ w su mie o 115 go Êci wi´ -
cej ni˝ przed ro kiem (15 324), spa dła acz kol wiek fre kwen cja
Fran cu zów.

Lek ko wzro sło tak ̋ e za in te re so wa nie tar ga mi wy ro bów
skó rza nych I.L.M. Sum mer Sty les: we wrze Êniu Of fen bach
przy cià gnàł o 2 proc. wi´ cej go Êci ni˝ przed ro kiem i o 2 proc.
wi´ cej wy staw ców. To bar dzo za do wa la jà cy wy nik, je Êli wziàç
pod uwa g´ fakt, ˝e tym ra zem na te re nie of fen bach skiej gieł dy
pa no wał stan wy jàt ko wy, tar gi od by ły si´ bo wiem na pla cu bu -
do wy. Punk tu al nie do u˝yt ku od da no ha le A1 i B1, sto iska nie -
któ rych wy staw ców zna la zły miej sce tak ̋ e w im po nu jà cym,
wznie sio nym w ro ku 1916 bu dyn ku te atru, po ło ̋ o nym w bez -
po Êred nim sà siedz twie tar gów. Pro wi zo rycz ne kli ma ty i bu dow -
la ne pej za ̋ e nie wpły n´ ły jed nak ne ga tyw nie ani na pro -
gram I.L.M., ani na na stro je kup ców. Po wierzch ni´ hal i te atru
wy ko rzy sta no do ostat nie go me tra, a bu do wa na ha la C1 jest
ju˝ na przy szły rok w ca ło Êci za re zer wo wa na. W ka len da rzu tar -
gów nie za bra kło tra dy cyj ne go ju˝ i bar dzo lu bia ne go wy kła du,
któ ry raz dzien nie ofe ro wał prze glàd naj wa˝ niej szych tren dów
w to reb kach i ga lan te rii na nad cho dzà ce la to. Na ˝y wo mo˝ -
na si´ by ło o nich prze ko naç pod czas ofe ro wa nych dwa ra zy

dzien nie po ka zów mo dy – „Expres si ve” i „Im pres si ve”. Dla nie -
cier pli wych Nie miec kie Sto wa rzy sze nie Prze my słu Obuw ni cze -
go i Skó rza ne go przy go to wa ło pro gno z´ tren dów na je sieƒ –zi -
m´ 2013/14, a prak tycz nym uzu peł nie niem wy kła dów i po ka -
zów mo dy był Lo ok bo ok z ma te ria ła mi zdj´ cio wy mi, szki ca mi
mo de li i in for ma cja mi o przed sta wio nych wcze Êniej tren dach
i pro duk tach. Du ̋ ym za in te re so wa niem cie szy ły si´ tak ̋ e
warsz ta ty o han dlu in ter ne to wym, na któ rych uczest ni cy do wie -
dzie li si´, jak za pla no waç i zre ali zo waç wła sny sklep in ter ne to -
wy. We dług przy to czo nych przez or ga ni za to rów ba daƒ, na 100
han dlow ców 60 chce sprze da waç tak ̋ e on -li ne, ale a˝ 63 proc.
nie wie, jak si´ do te go za braç.

Nie wàt pli wie Êwiet ne po j´ cie za rów no o han dlu in ter ne to -
wym, jak i sta cjo nar nym mie li or ga ni za to rzy tar gów mo dy m´ -
skiej Pit ti Imma gi ne we Flo ren cji czy im pre zy dla bran ̋ y to reb
i do dat ków skó rza nych Mi pel w Me dio la nie, ale nie ura to wa ło
ich to przed utra tà cz´ Êci klien tów: do Flo ren cji za wi ta ło 
o 5 proc. mniej han dlow ców (w tym a˝ o 16 proc. mniej Wło -
chów) ni˝ w ostat nim se zo nie, w Me dio la nie by ło ich o 2 proc.
mniej. Go Êcie z za gra ni cy do pi sa li: obie wy sta wy przy cià gn´ ły
po 8 proc. wi´ cej cu dzo ziem ców. Na prze kór kry zy so wym na -
stro jom wy staw cy Pit ti Uomo po sta wi li na bar dzo ko lo ro we ko -
lek cje i kre atyw ne roz wià za nia. Go Êciem ho no ro wym był pa ry -
ski dom mo dy Ca rven wraz z jej dy rek to rem kre atyw nym, Gu il -
lau me Hen ry, któ ry za pre zen to wał naj now sze ko lek cje nie jak
zwy kle w show ro omie, tyl ko na wy bie gu – w tym wy pad ku ro zu -
mia nym do słow nie: je go mo de le wy stà pi li bie gnàc na bie˝ ni
i kon ku ru jàc z tłu mem kel ne rów i kel ne rek, prze Êci ga jà cych si´
w do tar ciu do me ty z peł nà ta cà. Ca ło Êci to wa rzy szył głos emo -
cjo nu jà ce go si´ „za wo da mi” ko men ta to ra, a ko ro na cjà by ło
przy zna nie pu cha ru i gru po we zdj´ cie z or kie strà d´ tà w tle. Pit -
ti Uomo sły nie z pro mi nent nych go Êci ho no ro wych – by li wÊród
nich mi´ dzy in ny mi Va len ti no, Jil San der czy Ga reth Pugh.

TAR GO WE DE BIU TY
Na prze kór wszel kim pe sy mi stycz nym pro gno zom ryn ku

i prze peł nio nym ka len da rzom bran ̋ ow ców, Êpie szà cych z jed nej
wy sta wy na dru gà, na tar go wej are nie wcià˝ po ja wia jà si´ no wi
ak to rzy. Na Me dio laƒ skim Fa shion We eku za de biu tu je Su -
per – no wa gieł da mo dy ko bie cej, wy kre owa na przez Pit ti Im ma -
gi ne i Fie ra Mi la no, na sta wio na na in no wa cyj ne pro duk ty i Êwie -
˝e in spi ra cje. Pod ko niec lu te go za pre zen tu jà si´ tam głów nie
wło skie i mi´ dzy na ro do we mar ki ak ce so riów i mo dy pr˘t -∫-por -
ter oraz po czàt ku jà cy wło scy pro jek tan ci i mło de ta len ty z za gra -
ni cy. Do Su per Sa lo nu zo sta nà wcie lo ne To uch, Neo zo ne i Clo -
ud ni ne, b´ dà ce wcze Êniej cz´ Êcià Pit ti Im ma gi ne and MiPap. 

W prze ci wieƒ stwie do jesz cze go rà cej, bo opu bli ko wa nej
do pie ro na po czàt ku li sto pa da in for ma cji o me dio laƒ skim przy -
byt ku, o no wej gieł dzie w Ber li nie mó wi si´ ju˝ znacz nie dłu ̋ ej.
Pa no ra ma Ber lin to jak do tàd fan tom – na sku tek opóê nio ne go
star tu no we go lot ni ska BER, na któ rym Pa no ra ma Ber lin mia ła
si´ od byç, pre mie ra no wej plat for my zo sta ła prze su ni´ ta z lip -
ca 2012 na sty czeƒ 2013 i bra ko wa ło bar dzo nie wie le do te go,
˝e opóê ni si´ po now nie – po dob nie jak kom plet nie ju˝ skom -
pro mi to wa ny pro jekt lot ni ska. Ale bu dy nek wy sta wy
ExpoCenter Air port zo stał jed nak od da ny do u˝yt ku, a na wet
pod da ny bo jo wej pró bie pod czas Mi´ dzy na ro do wej Wy sta wy
Lot ni czo -Ko smicz nej ILA. Wy glà da za tem na to, ˝e Pa no ra ma
Ber lin, wspól ne przed si´ wzi´ cie Mes se Ber lin, or ga ni za to rów
Pre mium oraz wła Êci cie la re no mo wa ne go skle pu z kre acja mi
ber liƒ skich pro jek tan tów Ber li no mat Jörga Wich man na, fak tycz -
nie si´ od b´ dzie. No wy for mat ma stwo rzyç po le do po pi su dla
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Na prze kór wszel kim pe sy mi stycz nym pro gno zom
ryn ku i prze peł nio nym ka len da rzom bran ̋ ow ców,
Êpie szà cych z jed nej wy sta wy na dru gà, na tar go wej
are nie wcià˝ po ja wia jà si´ no wi ak to rzy
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mod nych, sil nych, ce no wo atrak cyj nych i przy no szà cych wy so -
kie ob ro ty ma rek, któ re do tàd nie bra ły udzia łu (lub tyl ko w stop -
niu nie wy star cza jà cym) w ˝ad nej z wy staw, za rów no tych po pu -
lar nych, jak i mniej zna nych. Pa no ra ma Ber lin nie ma byç dla
nich kon ku ren cjà, lecz chce wy peł niç lu k´ mi´ dzy kre acja mi de -
si gner ski mi, mło dà awan gar dà oraz seg men tem sport - i stre -
etwe ar. – Ta kich tar gów zde cy do wa nie w Ber li nie bra ko wa -
ło – tłu ma czy Ani ta Til l mann, or ga ni za tor ka tar gów Pre mium.
Wich mann, dy rek tor na czel ny no wych tar gów, li czy na do dat ko -
wych 150 wy staw ców, któ rzy za pre zen tu jà swo je to wa ry. Tych,
któ rzy ma jà obiek cje przed wy pra wà na po ło ̋ o ne na po łu dnio -
wych pe ry fe riach mia sta lot ni sko, or ga ni za to rzy uspo ka ja jà: go -
Êci ocze ku je Êwiet nie zor ga ni zo wa ny trans port au to bu sów wa -
ha dło wych, któ rym prze jazd z lot ni ska do cen trum zaj mie nie -
wie le wi´ cej ni˝ pół go dzi ny.

BRAN ̊ O WI PRY MU SI
Nie któ rzy sà zdol ni, nie któ rzy pra co wi ci, a nie któ rym po pro -

stu si´ uda je. Jak jest w przy pad ku CPM (Col lec tion Pre mi¯re
Mo scow), trud no po wie dzieç – doÊç, ˝e mo skiew skie tar gi z se -
zo nu na se zon ro snà w si ł´, po wi´k sza jàc po wierzch ni´, po sze -
rza jàc ofer t´ o no we sek to ry i przy cià ga jàc co raz wi´ cej bran -
˝ow ców za rów no wy sta wia jà cych, jak i zwie dza jà cych. 19. edy -

cja gieł dy znów za koƒ czy ła si´ re kor do wy mi wy ni ka mi: wy so kà
fre kwen cjà cie szył si´ no wo po wsta ły dział z bie li znà, stro ja mi
kà pie lo wy mi i wy ro ba mi poƒ czosz ni czy mi oraz po wi´k szo -
na sek cja dzie ci´ ca CPM Kids. Ob le ga ny był tak ̋ e seg ment luk -
su so wy CMP Pre mium. Na nad cho dzà cà okrà głà edy cj´ tar gów
w lu tym 2013 or ga ni za to rzy tar gów za po wie dzie li szcze gól ne
nie spo dzian ki. Suk ces CPM cie szy zwłasz cza w kon tek Êcie kl´ -
ski sio strza ne go for ma tu CPD w Düssel dor fie, któ ry w tar go -
wych ka len da rzach po raz ostat ni po ja wił si´ w lu tym bie ̋ à ce go
ro ku. Ige do Com pa ny nie da ła za wy gra nà, lan su jàc no wà plat -
for m´ Gal le ry Ber lin oraz jej nad reƒ skà sio str´ Gal le ry Düssel -
dorf, zlo ka li zo wa nà w bez po Êred nim sà siedz twie show ro omów. 

Mo do wà ma chi n´ w Niem czech na kr´ ca jed nak zde cy do -
wa nie Ber lin, a nie ma ły w tym udział ma jà tar gi Pre mium, któ -
rych wy ni ki za sko czy ły chy ba sa mych or ga ni za to rów. Let nia
edy cja gieł dy za koƒ czy ła si´ 10-pro cen to wym wzro stem licz by
zwie dza jà cych. Nie spo dzian ki w po sta ci awa rii w do sta wie prà -
du nie zmà ci ły do brych hu mo rów i uda nych in te re sów. Ale mi -
mo jed no znacz nych suk ce sów i nie wàt pli wej wa gi na are nie
mi´ dzy na ro do wej, rytm w nie miec kiej sto li cy wcià˝ na da je 
Bre ad & But ter, cza sem a˝ do prze sa dy. Krót ko po tym jak 
Karl -He inz Müller prze su nàł da t´ nad cho dzà cej stycz nio wej
edy cji ze Êro dy na wto rek, aby od cià ̋ yç han dlow ców i prze dłu -
˝yç Fa shion We ek Ber lin o je den dzieƒ, me dia obie gła wieÊç, ˝e
resz ta tar gów – w tym Gal le ry Ber lin, Pre mium i Pa no ra ma Ber -
lin – od b´ dzie si´ rów nie˝ o je den dzieƒ wcze Êniej. Czy li ni ci
z od cià ̋ e nia. W grun cie rze czy Bre ad & But ter ma jed nak, tak
czy ina czej, in ne zmar twie nia ni˝ da ta in nych ber liƒ skich wy -
staw. Od kàd zre zy gno wa no z pu bli ko wa nia do kład nych liczb
wy staw ców i go Êci, nie ma co praw da jed no znacz nych do wo -
dów na spa dek za in te re so wa nia Bre ad & But ter, fak tem jest jed -
nak, ˝e na ostat nich tar gach za bra kło wie lu po t´˝ nych ma rek.
Wy co fa li si´ mi´ dzy in ny mi Le vi’s, Miss Si xty, Bench, Ca lvin Kle -
in Je ans czy Cu sto Bar ce lo na, ju˝ daw no zre zy gno wa ły z udzia -
łu Die sel, Re play i Mel tin Pot. W uszczu plo nej lip co wej bi blii wy -
staw ców po ja wi ły si´ za to tak ma in stre amo we mar ki, jak Al ber -
to, Strel l son czy Tom Ta ilor. Nie mo˝ na oprzeç si´ wra ̋ e niu, ˝e
do pusz cze nie na Bre ad & But ter firm, któ re wcze Êniej wst´ pu
na nià nie mia ły, jest pro fi lak tycz nà re ak cjà na no wy for mat Pa -
no ra ma Ber lin, któ ra w przy szło Êci mo ̋ e staç si´ dla Mülle ra po -
wa˝ nà kon ku ren cjà. Ale szef Bre ad & But ter roz gry wa ko lej nà
par ti´ mo do we go po ke ra ze sto icy zmem, god nym do Êwiad czo -
ne go stra te ga. Nie ma mo wy o re zy gna cji wa˝ nych ma rek. Mo -
wa jest o se lek cji tych, z któ ry mi Müller pra co waç ju˝ nie chce
lub nie mo ̋ e. W koƒ cu Bre ad & But ter na p´ dza, a nie dry fu je!
Dla te go mot to stycz nio wych tar gów: „Big Ti me – for the bold &
the bra ve brands” zwia stu je zmia ny w po li ty ce: do zwo lo ne ma -
jà byç tyl ko mar ki ak cep to wa ne przez com mu ni ty, resz ta zo sta -
nie wy klu czo na, na wet je Êli kon se kwen cjà b´ dzie re duk cja po -
wierzch ni wy sta wien ni czej. – W przy szło Êci mu si my do bie raç
wy staw ców jesz cze skru pu lat niej – wy ja Ênia Karl -He inz
Müller. – Na sze top mar ki ocze ku jà su ro wej se lek cji i sto sow ne -
go sà siedz twa. W kon se kwen cji tych wy ma gaƒ b´ dzie my mu -
sie li po ̋ e gnaç si´ z nie któ ry mi dłu go let ni mi part ne ra mi – pod -
su mo wu je. To stra te gia dla iÊcie za awan so wa nych – za miast
ubo le waç nad utra tà kil ku wa˝ nych klien tów, le piej ogra ni czyç
do st´p dla kil ku dzie si´ ciu (a˝ 200 ma rek mo ̋ e stra ciç pra wo
wst´ pu na Bre ad & But ter). W koƒ cu za bro nio ne sma ku je du ̋ o
le piej. Ca łoÊç zy ska na war to Êci rów nie˝ przez pi´ cio pro cen to -
wà pod wy˝ k´ cen: za miast 360 eu ro wy staw cy za metr kwa dra -
to wy za pła cà 380.

Kin ga Ry biƒ ska

NA POD BÓJ CHIN
Na kry zys re gio nal nych ryn ków naj lep szym le kar stwem wy da je
si´ byç jed nak eks pan sja: za rów no nie miec kie tar gi obuw ni cze
GDS, jak i wło skie Mi cam chcà zmie rzyç si´ z azja tyc kim ty gry -
sem. W kwiet niu 2013 na Mi cam Worl dwi de w Szan gha ju wy stà -
pi 200 wło skich i mi´ dzy na ro do wych firm, któ re chcà za jàç nie -
co wy˝ szy seg ment ni˝ w Me dio la nie. Oprócz Włoch za in te re so -
wa ne chiƒ ski mi tar ga mi sà tak ̋ e Hisz pa nia, Por tu ga lia, An glia,
Bra zy lia i Tur cja. Rów nie˝ GDS – nie miec ki kon ku rent Mi -
cam – chce za ist nieç w Chi nach, ale na ra zie ostro˝ nie, w ra -
mach nie za le˝ nej im pre zy bran ̋ o wej: od 17 do 19 kwiet nia GDS
wy stà pi na In ter na tio nal Fo otwe ar & Le ather go ods Exhi bi tion.
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