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Mi´ dzy na ro do wa bran ̋ a tek styl na i odzie ̋ o wa stoi
przed ogrom ny mi wy zwa nia mi: kosz ty pro duk cji i za trud nie nia
ro snà, ro snà tak ̋ e wy ma ga nia klien tów i ich sto pieƒ wra˝ li wo Êci
na po sza no wa nie Êro do wi ska na tu ral ne go i za so bów ludz kich.
Prze mysł mu si si´ gnàç do tech no lo gii, któ re skró cà czas pro -
duk cji, ale za pew nià wy twa rza nie pro duk tów war to Êcio wych
i trwa łych oraz speł nià wy so kie ocze ki wa nia kon su men tów co
do tech nicz nych wła Êci wo Êci pro duk tu. Spe cja li stycz ne tar gi we
Frank fur cie, Pa ry ̋ u i Szan gha ju po ka ̋ à, do kàd zmie rza ry nek.

TECH TE XTIL: SI ŁA IN NO WA CYJ NO ÂCI
Ju˝ na mie siàc przed star tem – i po raz pierw szy w hi sto rii

wy sta wy – po wierzch nia Mi´ dzy na ro do wych Tar gów Tek sty liów
Tech nicz nych i Włók nin by ła wy prze da na do ostat nie go me -
tra. – Wzrost licz by wy staw ców i przy rost go Êci z za gra ni cy sà
do wo dem na to, ˝e Tech te xtil to wio dà ca na ca łym Êwie cie plat -
for ma – stwier dził wi ce pre zy dent Te xti les & Te xti le Tech no lo gies,
Olaf Schmidt. Ry nek tek sty liów tech nicz nych szyb ko ro Ênie
i pod bi ja wcià˝ no we re gio ny. – Nie wa˝ ne, czy bu dow nic two,
odzie˝ spor to wa i out do oro wa, tek sty lia prze my sło we czy tech -
ni ka me dycz na lub lot nic two: tek sty lia tech nicz ne sà nie mal
wsz´ dzie – stwier dził Mi cha el Jänec ke, Di rec tor Brand Ma na ge -
ment Tech ni cal Te xti les / Tech te xtil. – Atu tem tar gów jest przede
wszyst kim nie sa mo wi ta si ła in no wa cyj no Êci wy staw ców.

Szcze gól nie du ̋ ym za in te re so wa niem cie szà si´ tek sty lia
odzie ̋ o we, któ rym po Êwi´ co ny jest we Frank fur cie je den z sek to -
rów, prze mia no wa ny w tym ro ku z „Avan tex – in no wa cyj ne tek sty -
lia odzie ̋ o we” na „Funk cjo nal ne tek sty lia odzie ̋ o we”. Uwa ga

prze my słu sku pio na jest przede wszyst kim na na no tech no lo gii,
sto so wa nej do tych czas w odzie ̋ y wo do od por nej lub od pie ra jà cej
brud oraz w tek sty liach o wła Êci wo Êciach prze ciw bak te ryj nych.
Czerw co wa edy cja tar gów od kry je no we in no wa cyj ne za sto so wa -
nia, mi´ dzy in ny mi w odzie ̋ y „an ty ra ko wej”, chro nià cej przed pro -
mie nia mi UV, czy w ubra niach ro bo czych: prze ciw po ̋ a ro wych
i prze zna czo nych do pra cy w po miesz cze niach ste ryl nych.

Nie ro ze rwal nà – i bar dzo przez pu blicz noÊç ce nio nà – cz´ -
Êcià Tech te xil b´ dà sym po zja i kon kur sy. – Sym po zjum Tech te -
xtil jest nie mal tak sta re jak sa me tar gi. Tu re fe ren ci po ru sza jà te -
ma ty no wych od kryç oraz in ter dy scy pli nar nej współ pra cy mi´ -
dzy prze my słem a na ukà – wy ja Ênił Jänec ke. Go Êcie sym po -
zjum Avan tex za po zna jà si´ z te ma ta mi ryn ku odzie ̋ o we go.
SzeÊç wy kła dów w trzech blo kach te ma tycz nych po Êwi´ co nych
b´ dzie ak tu al nym ba da niom w za kre sie in te li gent nych tek sty -
liów i odzie ̋ y funk cjo nal nej.

TE XPRO CESS: KURS NA HI GH-  TECH
W tym sa mym cza sie, co tar gi Tech te xtil, od b´ dzie si´ ju˝

po raz dru gi – po uda nej pre mie rze przed dwo ma la ty – Te xpro -
cess, wy sta wa no wo cze snych ma szyn, urzà dzeƒ i tech no lo gii
dla prze my słu tek styl ne go, kom pu te ro wych sys te mów przy go to -
wa nia i kon tro li pro duk cji w prze my Êle kon fek cyj nym. Pro du cen -
ci z ca łe go Êwia ta – mi´ dzy in ny mi Amann, Du� rkopp Ad ler, Ger -
ber Tech no lo gies czy Lec tra – za pre zen tu jà tam naj no wo cze -
Êniej sze roz wià za nia w pro ce sie ob rób ki tka nin: na frank furc kim
par kie cie za in te re so wa ni znaj dà wszyst ko na te mat pro jek to wa -
nia, tech nik kro ju, szy cia i wy koƒ cze nia, lo gi sty ki i IT. I to wła Ênie

fashionbusiness.pl producent odzie˝y

40

TAR GI TECH NO LO GII I MA TE RIA ŁÓW 

ODZIE ̊ O WYCH PO KA ZU JÑ, ˚E PRO CE SY

PRO DUK CYJ NE WCA LE NIE SÑ NUD NE.

WR¢CZ PRZE CIW NIE – SPO TKA MY TU

WIE LE CIE KA WYCH IN NO WA CJI I ZA SKA -

KU JÑ CYCH ROZ WIÑ ZA¡.

ZIELONE
ASPIRACJE
I TECHNICZNE
IGRASZKI
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IT b´ dzie na te go rocz nych tar gach gwoê dziem pro gra mu: w ha -
li 4.0 fir my za pre zen tu jà in no wa cyj ne pro gra my kom pu te ro we
wspie ra jà ce za rów no pro duk cj´, jak i han del. W cen trum uwa gi
b´ dà sy mu la cje 3D i ich za sto so wa nie w pro jek to wa niu, two rze -
niu kra wiec kich form oraz w mar ke tin gu i mer chan di sin gu. Miej -
scem in for ma tycz nych spo tkaƒ b´ dzie „IT@Te xpro cess, Suc -
cess ful So ftwa re So lu tions for the Fa shion In du stry”.

Klu czo wà cz´ Êcià tar gów b´ dzie „So ur ce it” w ha li 5.0, fo -
rum dla ofe ro wa nia i po zy ski wa nia wol nych mo cy pro duk cyj -
nych. Znaj dà si´ tam sto iska na ro do we firm po szu ku jà cych zle -
ceƒ prze ro bu eks por to we go, któ rym to wa rzy szyç b´ dzie wir tu -
al na plat for ma kon tak tów biz ne so wych „i -tex – ap pa rel so ur cing
sys tem”, do st´p na w sie ci tak ̋ e w przeded niu gieł dy. Pro gram
tar gów uzu peł nià „Te xpro cess Fo rum” z sze re giem spe cja li -
stycz nych wy kła dów, „Te xpro cess Cam pus”, wspie ra jà cy stu -
den tów i ab sol wen tów oraz „Te xpro cess In no va tion Award”,
pro gram na gra dza jà cy in no wa cyj ne i wy bit ne tech no lo gie, pro -
ce sy i roz wià za nia w prze rób ce tek sty liów. Nie b´ dzie tu ran kin -
gu ani kon ku ren cji: ka˝ dy z na gro dzo nych otrzy ma „akt zwy ci´ -
stwa”.

TE XWORLD: NO WE HA LE
Prze glàd Êwia to wych ten den cji w tka ni nach i dzia ni nach

odzie ̋ o wych za pre zen tu je we wrze Êniu wy sta wa Te xworld.
Do Le Bo ur get na przed mie Êciach Pa ry ̋ a przy b´ dzie po nad 15
tys. pro fe sjo na li stów z ca łe go Êwia ta, aby obej rzeç tka ni ny, ak -
ce so ria kra wiec kie, odzie˝ i ma szy ny dla prze my słu tek styl ne go,
pre zen to wa ne przez pra wie ty siàc wy staw ców z 27 kra jów. We
wrze Êniu gieł da opu Êci ha l´ 1 i po wi ta go Êci w ha lach 2 i 4, któ -
re dys po nu jà wi´k szà po wierzch nià i lep szym wy po sa ̋ e niem
tech nicz nym. W zwiàz ku z prze pro wadz kà sek to ry tar gów zo -
sta nà zmie nio ne i do pa so wa ne do no wych wa run ków. Na wy -
sta wie po ja wi si´ mi´ dzy in ny mi fran cu sko -ko re aƒ ska pa ra pro -
jek tan tów Céci le Dal lançon i Ky uho Lee, na gro dzo na po dwój -
nym wy ró˝ nie niem w ka te go rii mo dy m´ skiej i etycz nej pod czas
Mi´ dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pro jek tan tów Mo dy w bre toƒ skim
Di nard. Te xtworld jest współ spon so rem tej mo do wej im pre zy,
wspie ra jà cej de biu tu jà cych de si gne rów.

IN TER FI LIÈRE: KO LO RO WE JAR MAR KI
Rów nie˝ w Pa ry ̋ u, ale ju˝ w lip cu, od b´ dà si´ Mi´ dzy na ro do -

we Tar gi Ma te ria łów Bie liê nia nych In ter fi li¯re. Go Êcie b´ dà mo gli
po dzi wiaç za rów no tka ni ny, jak i go to we pro duk ty, po dzie lo ne
na sie dem te ma tycz nych sek to rów, w któ rych znaj dà si´: bie li zna
ozdob na, spor to wa i zdro wot na, stro je kà pie lo we oraz tek sty lia
tech nicz ne. Miej sce na kre atyw ne sza leƒ stwa, po ka zy naj now -
szych tren dów i êró dło nie co dzien nych in spi ra cji go Êcie znaj dà
w sek to rze „Cre ati ve Lab”. Po wsta ły w stycz niu 2012 seg ment
„So ur cing” pro mu je wy mia n´ han dlo wà w stre fie za opa trze nia
EUROMED (UE i re gion Mo rza Âród ziem ne go). No we funk cje i ja -
ko Êci tka nin oraz in no wa cyj ne roz wià za nia w za sto so wa niu tech -
no lo gicz nie pro gre syw nych ma te ria łów b´ dà klu czo wym te ma -
tem te go rocz nej gieł dy. Ale obok Êci Êle tech nicz nych cie ka wo -
stek nie za brak nie tak ̋ e czy sto es te tycz nych wra ̋ eƒ i wi zu al nych
de li ka te sów, ze bra nych w czte ry tren dy na zi m´ 2014/15. Za ty tu -
ło wa ne doÊç po etyc ko te ma ty: pa ste lo wy „Si len ce”, błysz czà cy
me ta licz nie „Oxi di sed”, luk su so wy „Sump tu ous” i ko lo ro wo -fi lu -
ter ny „Play ful” zo sta nà za pre zen to wa ne w at mos fe rze we so łe go
mia stecz ka, peł ne go cyr ko wych atrak cji, jar marcz nych wo zów,
lam pio nów i ka ru zel. Go Êciem ho no ro wym lip co wej edy cji tar gów
b´ dzie fir ma „Swa ro vski Ele ments”, któ ra za pre zen tu je pro to ty py
luk su so wej bie li zny, wy sa dza nej krysz tał ka mi.

W ka te go rii stro jów kà pie lo wych or ga ni za to rzy po wo ła li
do ˝y cia kon kurs, któ ry ma na gro dziç osià gni´ cia na po lu tek -
styl nych in no wa cji. Ty tuł Pro jek tan ta Ro ku otrzy ma fran cu ska fir -
ma Eu ro pe an Stretch Fa brics (ESF), któ ra wy ro bi ła so bie imi´
ubie ra jàc spor tow ców pod czas Igrzysk Olim pij skich w Seu -
lu 1988, osiem lat póê niej w Atlan cie, w Ate nach 2004 oraz w Pe -
ki nie przed pi´ cio ma la ty. W ro ku 1999 ESF wy pro du ko wa ła naj -
cieƒ szà tka ni n´ na Êwie cie.

IN TER TE XTI LE: BAR DZIEJ ZIE LO NO
Tar gi pro du cen tów tka nin odzie ̋ o wych i ak ce so riów kra -

wiec kich In ter te xti le w Szan gha ju jesz cze bar dzo nie ch´t nie da -
jà zaj rzeç za ku li sy za pla no wa nej na paê dzier nik im pre zy, ale
obie cu jà po nad 3 tys. wy staw ców i wiel kà na 160 tys. mkw. po -
wierzch ni´. W dzieƒ pierw szy na par kiet do sta nà si´ tyl ko za pro -
sze ni go Êcie, po zo sta łe trzy dni b´ dà otwar te dla wszyst kich
bran ̋ ow ców. Nie za brak nie fo rum naj now szych tren dów, po ka -
zów mo dy, kon kur su na pro jek tan ta tka nin, se mi na riów i pre zen -
ta cji in no wa cyj nych pro duk tów. Tka ni ny po cho dze nia eu ro pej -
skie go znaj dà si´ w „Sa lon Eu ro pe”, po za tym ha le b´ dà po dzie -
lo ne te ma tycz nie na ak ce so ria, weł n´ (Pre mium Wo ol Zo ne) i de -
sign (Ve rve for De sign zo ne). Pre mie r´ Êwi´ to waç b´ dzie stre fa
„All abo ut Su sta ina bi li ty”. Naj wy raê niej tak ̋ e Chiƒ czy cy od kry li
od po wie dzial nà i trwa ła eko pro duk cj´. Le piej póê no ni˝ wca le.

Kin ga Ry biƒ ska
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W centrum uwagi na targach Texprocess 
b´dà symulacje 3D i ich zastosowanie 
w projektowaniu, tworzeniu krawieckich form 
oraz w marketingu i merchandisingu.
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