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PA NO RA MA BER LIN: DU ̊ E NA DZIE JE
Po stycz nio wej pre mie rze tar gów Pa no ra ma Ber lin, któ re bar -

dzo po zy tyw nie za sko czy ły za rów no wy staw ców, jak i go Êci, ape -
ty ty bran ̋ y jesz cze wzro sły. Sta wia jàc na sze ro kie spek trum ma -
rek „mo do we go Êrod ka” – od ni˝ szych prze dzia łów ce no wych
do seg men tu pre mium – or ga ni za to rzy gieł dy do wie dli wy czu cia
ryn ku. Za sa da mix and match mo dy dam skiej, m´ skiej, obu wia
i do dat ków oraz ja sne ukie run ko wa nie na biz nes (a nie par ty)
zda ły eg za min. Jörg Wich mann, pre zes wy sta wy, stwo rzył nie tyl -
ko bo ga te port fo lio wy staw ców, wa biàc na par kiet ta kich gieł do -
wych abs ty nen tów, jak Laur¯l, Aprio ri czy Roy Rob son, ale i sku -
tecz nie od parł kry ty k´ na te mat zbyt du ̋ e go od da le nia tar gów
od cen trum mia sta. Do lip co wej edy cji gieł dy ber liƒ skie lot ni sko
(za pla no wa ne pier wot nie na wrze sieƒ 2012) wcià˝ nie zdà ̋ y po -
wstaç, ale flo ta au to bu sów mi´ dzy Pa no ra mà a resz tà mo do we -
go te atru pod czas Ber lin Fa shion We ek zo sta nie zwi´k szo na
do po nad 200, a in fra struk tu ra na te re nie tar gów po lep szo na, aby
uła twiç orien ta cj´. Nie zmie ni si´ po dział na ha le ABC: „A Mo dern
Wo man’s World”, „Best of Mix” oraz „Ca su al Cre ati vi ty”. Aby po -
wi´k szyç po wierzch ni´ wy sta wien ni czà, zo sta nà zmniej szo ne
sek to ry ca te rin gu, ale na ze wnàtrz po wsta nie ob szer ny „Ber lin
Stre et Mar ket” ze sta no wi ska mi ga stro no micz ny mi. „Na szym ce -
lem jest wyj Êcie na pro wa dze nie i sta nie si´ nu me rem je den”, wy -
ja Ênił Wich mann. Kurs, któ ry ob rał, wy da je si´ wła Êci wy.

BRE AD & BUT TER BAR DZIEJ DU¡ SKA
Po stycz nio wej edy cji tar gów „Big ti me”, któ ra przy nio sła du -

˝e zmia ny w port fo lio i kry te riach wy bo ru wy staw ców, po ra na

no we mot to i no we nie spo dzian ki. Na li piec Bre ad & But ter wy -
bra ła mniej osten ta cyj ny i epo ko wy, a bar dziej in te gra cyj ny te -
mat „Con nect”. Syl wet ka niedê wie dzia w lo go przy po mi na plan
me tra i ma sym bo li zo waç jed noÊç i współ za le˝ noÊç po szcze -
gól nych ele men tów. Ha sło tar gów „tra de show for se lec ted
brands” zo sta ło za stà pio ne „tra de show for suc cess ful brands”.
Pre zes tar gów, Karl -He inz Müller wy da je si´ ude rzaç w bar dziej
przy ja zne to ny: nie eli tar noÊç i eg zal ta cja, ale suk ces i sy ner gie
gra jà te raz wa˝ nà ro l´. Na oba te aspek ty mo ̋ e po wo łaç si´
duƒ ski kon cern Be st sel ler Gro up, któ ry pod czas lip co wych tar -
gów do sta nie do dys po zy cji a˝ 6 tys. mkw., czy li ca ły han gar 1.
To wy star cza jà co du ̋ a po wierzch nia, aby za pre zen to waç kom -
plet ny asor ty ment 12 ma rek (naj bar dziej zna ne to Jack & Jo nes,
On ly czy Ve ro Mo da). „Be st sel ler Gro up, któ ry uzu peł ni port fo -
lio na szych wy staw ców, to wa˝ ny part ner han dlo wy na mi´ dzy -
na ro do wym ryn ku”, po wie dział Müller. „Je go mar ki sà pro gre -
syw ne, współ cze sne i osià gn´ ły wiel ki suk ces. To pa su je
do Bre ad & But ter”. To praw da. Jed no cze Ênie jed nak spra wia,
˝e ber liƒ skie tar gi krok za kro kiem sta jà si´ co raz bar dziej ko -
mer cyj ne i co raz mniej ory gi nal ne. Li czy si´ suk ces, a mniej in -
dy wi du al noÊç. Quo va dis, Bre ad & But ter?

PRE MIUM: CHI¡ SKIE AM BI CJE
Ju˝ od po czàt ku ist nie nia w 2003 ro ku tar gi Pre mium mia ły

aspi ra cje mi´ dzy na ro do we – za rów no po stro nie wy staw ców,
jak i zwie dza jà cych. Za in te re so wa nie wy sta wà ro Ênie zwłasz cza
w Azji, dzi´ ki cze mu azja tyc cy wy staw cy do cze ka li si´ wła sne -
go sek to ra „East go es West”, a chiƒ ska de le ga cja oso bi ste go
pro gra mu zwie dza nia im pre zy i Ber li na. Pierw sze go dnia tar gów
od b´ dzie si´ pre mie ra ksià˝ ki „Po int of fa shion”, ad re so wa nej
do eu ro pej skich firm, za in te re so wa nych współ pra cà z Chi na mi.
Azja tyc kie mar ki na par kie cie Pre mium zgro ma dzo ne b´ dà
w sek to rze „Dis so nan ce Area”, któ ra po sta wi ła na awan gar d´,
in no wa cj´ i kre atyw noÊç. Po raz pierw szy na de skach wy sta wy
po ja wià si´ tak ̋ e ro syj scy pro jek tan ci, mi´ dzy in ny mi Di na Fa -
ra dh ze va, So fia Zha ro va, Stu dio Se ven czy Tvortz.

PU RE LON DON: ÂWIA TO WO I NI SZO WO
Bry tyj ska im pre za Pu re Lon don znów do wie dzie swo jej mo -

do wej kom pe ten cji, udo st´p nia jàc plat for m´, któ ra b´ dzie z jed -
nej stro ny bar dzo Êwia to wa, peł na splen do ru i zna nych ma rek,
a z dru giej ni szo wa i awan gar do wa. Do kład nie ta ka, jak sam
Lon dyn. Na par kie cie gieł dy znaj dzie miej sce po nad ty siàc ma -
rek, któ re za pre zen tu jà ko lek cje na wio sn´ –la to 2014 i pro po zy -
cje fast fa shion na nad cho dzà cà zi m´ w sek cjach Wo men swe -
ar, Spi rit, Fo otwe ar, Ac ces so ries, Bo dy i Ju nior. Na te re nie tar -
gów Olym pia Lon don go Êcie obej rzà eklek tycz ne po ka zy mo dy
i wy słu cha jà wy kła dów na te mat naj now szych tren dów.

MO DE CI TY: URO DZI NO WE NIE SPO DZIAN KI
Po ostat nich stycz nio wych tar gach Mo de Ci ty, któ rych 

te ma tem był ksi´ ̋ yc i zi mo we, po lar ne kra jo bra zy w lip cu, czas
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BATALIE NADCHODZÑCYCH EDYCJI

Targi Bread & Butter krok za krokiem 
stajà si´ coraz bardziej komercyjne. 
Liczy si´ sukces, a mniej indywidualnoÊç.
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MI¢DZYNARODOWE TARGI MODY I OBUWIA DZIELNIE SI¢ TRZYMAJÑ, UPARCIE

IGNORUJÑC KRYZYS EKONOMICZNY. W WALCE O KLIENTA ORGANIZATORZY KREUJÑ

NOWE SEKTORY, DECYDUJÑ SI¢ NA DU˚E FUZJE I MAŁE KOOPERACJE, POWI¢KSZAJÑ

POWIERZCHNIE, INWESTUJÑ W NOWOCZESNE PORTALE I APLIKACJE.
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Hiszpaƒskie targi SIMM oraz Modacalzado 
+ Iberpiel zostanà połàczone. W duecie hiszpaƒskie
targi majà zyskaç na sile, a zainteresowani złapaç
dwie sroki za ogon: szybciej i taniej.
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na słoƒ ce. To nie tyl ko na wià za nie do pa su jà cej po ry ro ku, ale
przede wszyst kim ce le bra cja okrà głej, trzy dzie stej edy cji i pi´t -
na stej rocz ni cy ist nie nia pa ry skiej wy sta wy. Go Êci cze ka ca ły
sze reg dys ku sji oraz opro wa dza nie po ha lach i od wie dzi ny
w pa ry skich skle pach w to wa rzy stwie prze wod ni ka. Orien ta cj´
w la bi ryn cie sto isk i no wych tren dów uła twià tzw. per so nal shop -
pers. Na ze wnàtrz, na te re nie „Abo lu te Sum mer” od b´ dà si´
warsz ta ty dla eks per tów: han dlow cy b´ dà mo gli za czerp nàç
rad, zna leêç in spi ra cje i obej rzeç po ka zy naj now szych tren dów.

GDS NA KA RA IBACH
Tar gi obu wia GDS sta wia jà na to, co spraw dzo ne, ra czej

wstrze mi´ê li wie pod cho dzàc do eks pe ry men tów. We wrze Êniu
go Êcie im pre zy za sta nà 11 zna nych sek to rów: od pół ki pre mium,
po przez stre et i sport, a˝ po obu wie dzie ci´ ce, ale tak ̋ e ca ły sze -
reg od czy tów au tor stwa Ni co li ne van En ter z ho len der skiej szko ły
pro jek tan tów SLEM. Naj now sze tren dy b´ dà pre zen to wa ne pod -
czas dwóch po ka zów dzien nie – „Up per Sty le” oraz „GDS Trend
Show”. Stre fa De sign At tack za pre zen tu je si´ w sty lu ka ra ib skim:
tłem po ka zów mo dy dla 100 mło dych pro jek tan tów b´ dà pal my,
pla ̋ a, słom ko we ka pe lu sze i le ̋ a ki. Po raz dru gi w ra mach GDS
od b´ dzie si´ tak ̋ e DATE: wy sta wa ka pe lu szy i ak ce so riów.

I.L.M.: NA DO BRYM KUR SIE
W he skim Of fen ba chu wszyst ko wy da je si´ funk cjo no waç

bez za rzu tu: roz bu do w´ bu dyn ków na Mi´ dzy na ro do wych Tar -
gach Ga lan te rii Skó rza nej I.L.M. za koƒ czo no punk tu al nie
przed mar co wà edy cjà. Wy ni kiem wy sił ków by ła no wa, ja sna
ha la wej Êcio wa, do dat ko we 2 tys. mkw. po wierzch ni wy sta wien -
ni czej w no wo wznie sio nej ha li C1 i wzrost za in te re so wa nia tar -
ga mi. To do bra ba za dla dal sze go roz wo ju im pre zy i po le do po -
pi su dla no we go pre ze sa spół ki Arn da Hin ri cha Kap pe, któ ry
w czerw cu za stà pi ust´ pu jà cà ze sta no wi ska Ur su l´ Diehl. We
wrze Êniu go Êcie I.L.M. zo ba czà po ka zy mo dy Im pres si ve
i Expres si ve i wy słu cha jà wy kła dów o naj now szych tren dach
w mo dzie i do dat kach na wio sn´ –la to 2014. Nie za brak nie tak -
˝e pro gno zy na je sieƒ –zi m´ 2014/15, któ rà za pre zen tu je Głów -
ne Zrze sze nie Nie miec kie go Prze my słu Obuw ni cze go.

SIMM I MO DA CAL ZA DO: DO BRZE RO KU JÑ CY ZWIÑ ZEK
Od wrze Ênia 2013 dwie naj wa˝ niej sze mo do we im pre zy wy -

sta wien ni cze Hisz pa nii – tar gi mo dy SIMM oraz tar gi obu wia
i ga lan te rii skó rza nej Mo da cal za do + Iber piel – zo sta nà po łà -
czo ne i od b´ dà si´ pod wspól nà na zwà MOMAD. Po wo dem fu -
zji jest we dług or ga ni za to rów na pi´ ta sy tu acja eko no micz na, ale
tak ̋ e ˝y cze nia klien tów, któ rzy do out fi tów naj ch´t niej od ra zu
do bie ra jà pa su jà ce bu ty i ak ce so ria, za opa tru jàc si´ w ten spo -
sób w go to we ze sta wy. Dy rek tor Fran ce sco Ma la te sta wi dzi tu
szan s´ na zwi´k sze nie kon ku ren cyj no Êci i atrak cyj no Êci hisz -
paƒ skich tar gów dla kup ców z kra ju i za gra ni cy. – Wi zy ty na ró˝ -
nych tar gach i po dró ̋ e w roz ma ite miej sca kosz tu jà nie tyl ko
du ̋ o cza su, ale przede wszyst kim pie ni´ dzy – wy ja Ênił Ma la te -
sta. W du ecie hisz paƒ skie tar gi ma jà zy skaç na si le, a za in te re -
so wa ni zła paç dwie sro ki za ogon: szyb ciej i ta niej.

CZE SKO -IN DO NE ZYJ SKA PRZY JAè¡ NA STYL I KABO
Od po nad 20 lat tar gi mo dy Styl oraz wy sta wa obu wia i wy -

ro bów skó rza nych Ka bo Êcià ga jà do Brna rze sze han dlow ców
z Czech, Sło wa cji i in nych kra jów Eu ro py Wschod niej i Ârod ko -
wej. Pod czas lu to wej edy cji za in te re so wa ni mo gli za po znaç si´
z po nad pi´ ciu set ko lek cja mi mo dy, obu wia i ga lan te rii skó rza -
nej, za rów no z Czech, jak i z za gra ni cy. Na li Êcie be st sel le rów zi -
mo wej gieł dy zde cy do wa nie do mi no wa ły pro duk ty cze skie,
w sierp niu or ga ni za to rzy obie cu jà jed nak no wych, zna nych
na mi´ dzy na ro do wej are nie, wy staw ców, ta kich jak wło ski San -
dro Fer ro ne czy Diel le, oraz współ pra c´ z W´ gra mi i In do ne zjà.

Kin ga Ry biƒ ska




