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w Bread & Butter: 
mniej d˝insu

Jesz cze do nie daw na nie uci cha ły
plot ki, te raz pi´ trzà si´ po chwa ły. Bre -
ad & But ter znów po sta wi ła na swo im:
po wierzch nia i liczba wy staw ców by ły
mniej sze, ale suk ces i po zy tyw ne re -
ak cje na za po wie dzia ne je sie nià 2012
zmia ny po twier dzi ły mot to zi mo wej
edy cji: „Big Ti me”. No wy kurs sze fa
tar gów, Karl -He in za Mülle ra, na zy wa ny
przez nie go „ofen sy wà ja ko Êci” i ma jà -
cy na ce lu kon cen tra cj´ na naj wa˝ niej -
szych te ma tach i naj istot niej szych dla
gieł dy mar kach, przy niósł ocze ki wa ne
re zul ta ty. Bre ad & But ter by ła bar dziej
przej rzy sta i po ukła da na – i mniej
d˝in so wa. WÊród naj now szych tren -
dów go Êcie – mi´ dzy in ny mi bry tyj skie
ksi´˝ nicz ki Be atri ce i Eu ge nia (wnucz -
ki kró lo wej El˝ bie ty) czy pio sen kar ka
Ni na Ha gen – zna leê li tam moc ne in -
spi ra cje la ta mi 80., kie ru nek roc ko wy
oraz styl mi li tar ny. W lip cu 2013 Bre ad
& But ter za po wia da no wy kon cept
i no wà ha l´ dla mo dy dam skiej.

w Pre mium: pre zent 
na 100. uro dzi ny

Pe sy mi stycz ne prze po wied nie bran -
˝ow ców, pro gno zu jà ce tar gom Pa no ra -
ma Ber lin i Pre mium wza jem nà ka ni ba li -
za cj´, nie spraw dzi ły si´ w ˝ad nym stop -
niu. Wr´cz prze ciw nie: obie gieł dy Êwiet -
nie si´ uzu peł nia jà. Pre mium, któ ra
w stycz niu Êwi´ to wa ła swo je dzie si´ cio -
le cie, na dal jest fa wo ry tem go Êci, za in te -
re so wa nych nie tu zin ko wy mi mar ka mi
z gór nej pół ki. 30 proc. wy staw ców spo -
Êród 1400 ko lek cji za pre zen to wa ło si´
na par kie cie Pre mium po raz pierw szy.
No wy kon cept show ro omu „The Es sen -
ce of Pre mium”, w któ rym zna la zły si´
mi´ dzy in ny mi mar ki ta kie, jak HTC, My -
ki ta, Up tob e czy Shi no bu, zdał eg za min
na piàt k´. – Na sza ini cja ty wa „East go es
West”, któ rà roz wi ja my od kil ku lat, za -
owo co wa ła ogrom nym za in ter so wa niem
pro jek tan tów z Ja po nii, Ko rei i Chin oraz
azja tyc kich go Êci – po wie dzia ła pre zes
Ani ta Til l mann.
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TARGI

w Pa no ra ma Ber lin: da le ko, ale z po lo tem

Nie mniej scep tycz nie ni˝ zmo dy fi ko wa nà Bre ad & But ter bran ̋ a ob ser wo wa ła
tak ̋ e prze ło ̋ o nà z la ta pre mie r´ Pa no ra my Ber lin. Na od le głym od cen trum mia sta
pla cu bu do wy, któ ry kie dyÊ, w od le głej przy szło Êci ma rze ko mo staç si´ no wo cze -
snym lot ni skiem, ze bra ła si´ mo do wa eli ta i ca ły sze reg kry tycz nych ob ser wa to rów.
Ale wi´k szych po wo dów do na rze ka nia – oprócz nie ko rzyst ne go po ło ̋ e nia i jesz cze
opor nie funk cjo nu jà ce go ser wi su shut tle – bra ko wa ło: fre kwen cja przy jezd nych by ła
wy˝ sza, ni˝ ocze ki wa li or ga ni za to rzy, a wÊród wy staw ców zna la zły si´ wszyst kie
wa˝ ne mar ki. Po zo sta je od cze kaç, czy la tem za in te re so wa nie nie osłab nie – wa lor
no wo Êci prze sta nie wszak dzia łaç.

w Ksi´ ̋ y co wa edy cja 
Sa lon In ter na tio nal 
de la Lin ge rie Pa ris

Na swà 50. edy cj´ sa lon bie liê -
niar skiej gieł dy roz błysł w ma gicz -
nym Êwie tle: na bran ̋ ow ców cze ka ła
nie po wta rzal na sce ne ria ksi´ ̋ y co -
wych kra jo bra zów i nie ska zi tel nej
po lar nej do stoj no Êci. W dro dze
na Is lan di´ – tak na zwa no fo rum
tren dów – go Êcie prze cha dza li si´
nie po par kie cie, lecz po po kry tych
bia łym pu chem Êcie˝ kach. Klu czo we
te ma ty tar gów zgro ma dzo ne by ły
w prze pi´k nym lo do wym pa ła cu,
a kup cy za in te re so wa ni roz mo wa mi
w Re ta iler’s Club mo gli do bi jaç in te -
re sów w igloo, otu le ni w oka za łe fu -
tra. Zm´ cze ni prze mie rza niem tar -
gów kup cy mo gli bez płat nie sko rzy -
staç z usług tzw. Per so nal shop per,
czy li oso bi stych kon sul tan tów, któ rzy
wÊród 550 wy sta wia nych na gieł dzie
ko lek cji po ma ga li im zna leêç t´ wła -
Êci wà. Zi mà 2013/14 mod ne b´ dà
głów nie biu sto no sze o trój kàt nych
mi secz kach i maj tecz ki o pod wy˝ -
sza nym sta nie. Ga ma barw si´ gnie
od cie li ste go, roz ma itych od cie ni
bie li, bł´ ki tu, sza ro Êci i ró ̋ u, a˝
po brà zy, zie le nie, czer wieƒ i wszyst -
kie to ny czer ni. Ca łoÊç mu si byç luk -
su so wa i sub tel nie ero tycz na.
Do łask wró ci gor set, ale w mi´k kiej,
kom for to wej wer sji.

w Who’s Next: po go do wa wpad ka

Ze Ênie giem mie li do czy nie nia tak ̋ e or ga ni za to rzy pa -
ry skiej gieł dy Who’s Next, acz kol wiek tam bia ły puch nie
na le ̋ ał do de ko ra cji, lecz był głów nym po wo dem, dla któ -
re go wie lu kup ców nie przy by ło na tar gi (a˝ o 11 proc.
mniej go Êci). Ci, któ rzy do tar li, mie li cza sem pro ble my
z orien ta cjà w no wo zor ga ni zo wa nych ha lach. Tren dy, któ re
mo ̋ e i z nie ja kiem tru dem zna leê li, zre kom pen so wa ły im
jed nak wszyst kie pro ble my: na ta go wych par kie tach ocze -
ki wa ły go Êci in spi ra cje re wo lu cjà prze my sło wà, Êre dnio wie -
czem i nie za le˝ nym ˝y ciem obie ̋ y Êwia tów. Zi mà 2013/14
tka ni ny roz bły snà ca łà ga mà moc nych de se ni i ostrych ko -
lo rów. Hi tem b´ dà pod ko la nów ki, naj le piej w eklek tycz ne
wzo ry, du ̋ e, „bab ci ne” ro go we oku la ry, nie tu zin ko we pa ra -
so le oraz r´ ka wicz ki, łà czà ce w so bie szla chet ne skó ry
i dzia ni n´.

Po dwóch peł nych zmian se zo nach, b´ dà cych wy ni kiem
fu zji tar gów Who’s Next i Pr˘t -∫-Por ter Pa ris or ga ni za to rzy
obie cu jà na przy szłoÊç je dy nie nie wiel kie opty ma li za cje.
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