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Niemieckie targi poprawiajà ofert´ mody m´skiej: powierzchnia wystawcza roÊnie,
a lista marek z m´skà kolekcjà sukcesywnie si´ wydłu˝a. Organizatorzy berliƒskich targów
poÊwi´cajà panom wi´cej uwagi i rozbudowujà poÊwi´cone im sektory. Men’s wear
to ju˝ nie konieczne zło i po macoszemu traktowany segment, ale oferta,
która z sezonu na sezon roÊnie w sił´.

w Panorama Berlin bardziej m´ska

fot. Panorama Berlin

Druga edycja niemieckich targów Panorama Berlin – po niezwykle udanej premierze w styczniu tego roku – zapowiada si´ bardziej mi´dzynarodowo i atrakcyjniej dla panów.
Podział na trzy hale w lipcu si´ nie zmieni, ale portfolio wystawców zostanie wzbogacone o nowe marki, a powierzchnia
wystawcza dla mody m´skiej znacznie si´ powi´kszy. W hali A,
w której sektor m´ski znalazł swoje miejsce, po raz pierwszy
pojawià si´ mi´dzy innymi marki takie, jak Calamar, Carl
Gross, Digel, Fynch Hatton, Roy Robson oraz Signum czy Wilvorst. Przekonani o słusznoÊci konceptu nowych targów wystawcy, którzy pojawili si´ na parkiecie podczas pierwszej edycji – mi´dzy innymi Benvenuto, Barutti, MAC, Meyer lub
Olymp – pozostanà wierni Panoramie Berlin tak˝e w lecie.
– Temat mody m´skiej bardzo le˝y nam na sercu i jest nierozerwalnà cz´Êcià naszego portfolio. Cieszymy si´ z nowych
kolekcji na wiosn´–lato 2014, które w naszych halach b´dà
wystawiane po raz pierwszy, na przykład Camp David Prime,
Colours & Sons czy Masterhand by Glööckler – powiedział
Jörg Wichmann, dyrektor generalny targów. – PostanowiliÊmy
przeznaczyç na mod´ m´skà wi´cej miejsca i w ten sposób
zwi´kszyç równouprawnienie. Dotyczy to te˝ m´skich akcesoriów – dodał Wichmann. Aczkolwiek nie polityczna popraw-
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noÊç giełdy dyktowała takie poczynania, a raczej przekonanie,
˝e kompetencja na tym polu b´dzie dodatkowym atutem
w zmaganiach z konkurencjà. Mocnà stronà giełdy jest szeroka oferta wystawców, od niskich cen a˝ po segmenty luksusowe najrozmaitszych stylów. W ten sposób niemiecka giełda
chce dotrzeç do kupców, którzy dotychczas Berlin omijali.
Najwa˝niejszymi kryteriami, jakimi kierowali si´ organizatorzy przy wyborze wystawców, były jakoÊç kolekcji, wizerunek
firmy i jej pozycja na rynku. Wszystkie trzy hale (ka˝da po 7
tys. mkw.) zostały wykorzystane do ostatniego centymetra,
a poniewa˝ popyt na powierzchni´ znacznie wzrósł, zredukowano obszar cateringowy i stworzono obszerny „Berlin Street
Market” ze stanowiskami gastronomicznymi na wolnym powietrzu. Panorama Berlin chce staç si´ czymÊ wi´cej ni˝ jeszcze
jednym modowym kolosem czy płaszczyznà dla aktualnych
trendów i bran˝owych spotkaƒ. W planach Jörg Wichmann ma
neutralnà platform´ rynkowà i serwisowà dla firm i kupców:
z jednej strony bogatà ofert´ mocnych marek i kompetencj´
marketingowà, a z drugiej dodatkowe usługi i fachowe wsparcie. Na ˝yczenie bran˝y powi´kszono i tak ju˝ ponad 50-procentowy udział zagranicznych wystawców, zwłaszcza o firmy
z Europy Wschodniej, Rosji, Chin i Ameryki Północnej. Przez
program conceptstore Panorama Berlin chce wspomóc handel
detaliczny w prezentacji swoich marek: targi zach´cajà wystawców do samodzielnego kreowania stanowisk. Modny b´dzie „domowy” wystrój wn´trz, przypominajàcy bardziej przytulne pokoje mieszkalne ni˝ sterylne powierzchnie sklepowe.
Królowaç b´dzie zasada nonszalanckiego „mix & match”, który
zespoli mod´ i lifestyle. Powstanà w ten sposób nietuzinkowe
koncepty sklepowe, regularnie i trwale przyciàgajàce klientów.
GoÊciem targów b´dzie tak˝e mi´dzynarodowa kampania
na rzecz „czystych ubraƒ” CCC (Clean Clothes Campaign),
zrzeszajàca organizacje pozarzàdowe, niezale˝ne inicjatywy
i zwiàzki zawodowe, które wspólnie walczà o prawa pracowników przemysłu odzie˝owego. Po tragicznych wypadkach
w kambod˝aƒskich fabrykach, podczas których w ostatnich
miesiàcach zgin´ło ponad 1100 osób, bran˝owcy b´dà mogli
zasi´gnàç informacji o warunkach pracy i produkcji w krajach
taniej siły roboczej. Aby ułatwiç goÊciom szybkie przemieszczanie si´ z jednych targów na drugie, flota autobusów została
zwi´kszona o 25 proc. – do 200 pojazdów. Zag´szczono te˝
w mieÊcie sieç przystanków – zaprogramowana specjalnie
na targi aplikacja zdradzi ich poło˝enie. W styczniu targi majà
zostaç poszerzone o czwartà hal´. Powstanie tak˝e dodatkowy
sektor z wybranymi systemami franczyzowymi, aby wesprzeç
marki w ekspansji na atrakcyjnych rynkach.
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w Premium: Innowacja z górnej półki
MEN’S WEAR
COLLECTIONS
WE INVITE YOU
TO COOPERATE

fot. Premium

Zapraszamy
do współpracy
salony z odzieżą
męską.

Du˝o miejsca i uwagi poÊwi´cajà modzie m´skiej targi
Premium. Kolekcje dla panów – od marynarek i garniturów,
poprzez płaszcze, kurtki, koszule i spodnie, a˝ do obuwia
i dodatków – w całoÊci zawładn´ły halà 5, ale marki z modà
m´skà goszczà tak˝e w halach 3 i 7. – Przy wyborze m´skich
kolekcji obowiàzujà takie same kryteria jak dla całych Premium:
staramy si´ stworzyç innowacyjnà ofert´ na wysokim poziomie – wyjaÊniła Anita Tillmann, dyrektor generalny targów.
Starania te najwyraêniej si´ powiodły, bo lipcowa edycja giełdy
zaprezentuje nader interesujàcà palet´ wystawców. Na deskach Premium pojawi si´ kilku atrakcyjnych Włochów, mi´dzy
innymi Altea, Esemplare, Gentry Portofino Moorer czy Paolo
Pecora, oraz Brytyjczyków, takich jak Johnstons of Elgin lub
Harris Wharf London, czy duƒski House of Montague.
Na udział w targach Premium po raz pierwszy zdecydowali si´
mi´dzy innymi włoski Caliban, szwedzki Eton oraz francuski
Entre Amis. MiłoÊników tradycyjnego szewskiego rzemiosła
z pewnoÊcià ucieszy fakt, ˝e do grona wystawców dołàczy
istniejàca ju˝ od prawie stu lat włoska firma Franceschetti,
produkujàca obuwie dla trzech osobnych marek: lini´ włoskà
pod nazwà zało˝yciela, Adelio Franceschetti, ale tak˝e w´gierskà lini´ Lendvay & Schwarcz oraz brytyjskà, klasycznà
W. Gibbs.
Dla goÊci spragnionych niespodzianek i nietuzinkowych
rozwiàzaƒ obowiàzkowa b´dzie wizyta w „Dissonance Area”,
najbardziej awangardowym sektorze Premium. Zwiedzajàcy
znajdà tam inspiracje muzykà i filmem oraz fascynujàce aran˝acje w stylu galerii sztuki. Wystawione tam kolekcje cechuje
z jednej strony minimalizm, proste, zredukowane kroje i technika na najwy˝szym poziomie, a z drugiej ekstrawertyczny
design i bogactwo mocnych kolorów, deseniów i oryginalnych
detali. „Dissonance Area” to zamierzona prowokacja i szalona mieszanka przeciwieƒstw oraz eksperymenty ze Êwiatłem
i przestrzenià – w lipcu b´dzie to inscenizacja z aluminium
i luster. WÊród m´skich kolekcji na uwag´ zasługujà: ciemna,
geometryczna, sterylna linia Koreaƒczyka Byungmun Seo,
eklektyczne propozycje Duƒczyka Henrika Vibskov czy egzaltowane projekty Szwedów Gorjana Lausegera i Pettera Hollströma. W oko rzucà si´ bez wàtpliwoÊci barwne wariacje młodej mediolaƒskiej marki Toothem, hołdujàcej stylowi neoekshibicjonistycznemu, której autor eksperymentuje z nadrukami,
fotografià i psychodelicznymi deseniami. Zwolennicy alternatywnych, przyjaznych Êrodowisku procesów produkcji nie
przejdà oboj´tnie obok wegaƒskiej kolekcji Umasan autorstwa

W naszej ofercie
posiadamy
garnitury
- ślubne
- wizytowe
- slim
- komunijne
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Leopard
Producent Garniturów Męskich
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Główna 34
(+48) 447 24 79 41, (+48) 609 67 60 28
(+48) 693 83 48 44, e-mail: k.wielonka@poczta.onet.pl

VM FORUM
VISUAL MERCHANDISING
W MODZIE

24 paêdziernika 2013
NA FORUM ZAPRASZAMY
osoby odpowiedzialne za visual merchandising
w sieciach detalicznych i salonach mody.
WI¢CEJ INFORMACJI, ZGŁOSZENIA:
tel. 22 559 39 61, biuro@promedia.biz.pl
www.promedia.biz.pl

TARGI

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

MODA W BERLINIE:

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

POCZĄTEK LIPCA TO WIELKIE ŚWIĘTO MODY
W BERLINIE. ODWIEDZAJĄC TARGI BRANŻOWE
MOŻNA PRZY OKAZJI WZIĄĆ UDZIAŁ W WIELU
INNYCH CIEKAWYCH IMPREZACH.
OTO LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ:
2–5.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–4.7
2–6.7
2–3.7
3–5.7
4–5.7

Mercedes-Benz Fashion Week
Premium
Panorama Berlin
Bread & Butter
The Gallery Berlin
Show & Order
Curvy is sexy (du˝e rozmiary)
Seek
Ethical Fashion Show Berlin
GREENshowroom Berlin
Showfloor Berlin
Showroom Days
Capsule
Bright
Herzblut (młode marki)
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sióstr bliêniaczek Anji i Sandry Umann. Umasan przestrzega
zasad „Healthstyle generation” i konsekwentnie rezygnuje
z produktów pochodzenia zwierz´cego, takich jak wełna, kaszmir, skóra czy futro, stosujàc w zamian za to innowacyjne, wegaƒskie włókna SeaCell (z alg), MicroModal (z buka) czy Tencel (z eukaliptusa) i zobowiàzujàc si´ do ekologicznych procesów produkcyjnych. W „Dissonance Area” zostanà zgromadzone równie˝ marki azjatyckie, którym poÊwi´cony b´dzie cały sektor pod nazwà „East goes West”. Ukłon w stron´ rynku
azjatyckiego b´dzie wyraênie widoczny w wyborze asortymentu i udziale wystawców z krajów azjatyckich. Szczególnych
przywilejów doczekajà si´ Chiƒczycy, którym zorganizowano
osobisty program zwiedzania targów i Berlina. Pierwszego
dnia targów delegacja chiƒskich kupców i wybranych wystawców oraz przedstawiciele Chiƒskiej Republiki Ludowej i tamtejszego przemysłu tekstylnego b´dà Êwi´towaç wejÊcie na rynek ksià˝ki adresowanej do bran˝owców, zainteresowanych
współpracà z Chinami. „Point of fashion” to kompendium dla
europejskich producentów z adresami chiƒskich handlarzy
i dystrybutorów.
GoÊcie lipcowych targów znajdà tam nie tylko mi´dzynarodowà atmosfer´, innowacyjne technologie, zwariowane kolekcje i „zielone” trendy, ale tak˝e cały szereg usług wspierajàcych kupców w zestawianiu kolekcji i w poradach stylistycznych adresowanych do m´skich klientów. Ich sklepy majà staç
si´ êródłem fachowych porad i zaufanym partnerem – to wa˝ne przede wszystkim w przypadku m´˝czyzn, wybierajàcych
si´ na zakupy i cz´sto szukajàcych fachowej pomocy w wyborze ubraƒ. – Proponujemy bogaty zestaw pomysłów, jak skompletowaç m´skie outfity od stóp do głów – podkreÊliła Anita Tillmann. Liczne inspiracje znajdà zwłaszcza ci handlowcy, którzy
przywiàzujà wag´ do wysokiej jakoÊci produktów, klasycznego
rzemiosła, precyzji wykonania i wysokogatunkowych tkanin.
Premium chce pomóc bran˝owcom.
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w Bread & Butter: parcie na sukces
Niemało zmian szykuje 15. edycja targów Bread & Butter,
powszechnie ju˝ znanych z du˝ych niespodzianek („think big”),
odwa˝nych manewrów, imponujàcych chwytów marketingowych
i nie zawsze popularnych decyzji. Przesuni´cie daty targów o jeden dzieƒ do przodu – od wtorku do czwartku zamiast od Êrody
do piàtku – tak˝e nie spotkało si´ z ogólnà aprobatà, zwłaszcza
ze strony konkurencyjnych targów. Prezes Bread & Butter, Karl-Heinz Müller, ma niemałe doÊwiadczenie w prowokowaniu modowej sceny – nie inaczej b´dzie i w lipcu: poczàwszy od tej˝e
edycji niektóre grupy goÊci b´dà musiały zapłaciç pokaênà sum´ za mo˝liwoÊç przekroczenia progów giełdy. Nale˝à do nich
producenci, ale tak˝e niezale˝ne agencje PR, marketingu i modelingu, projektanci sklepów, dostawcy wyposa˝enia sklepowego czy organizatorzy targów rozmaitych bran˝. Dzi´ki tej opłacie
szef B&B chce wi´kszej kontroli goÊci, którzy poruszajà si´
po terenie wystawy: w ten sposób mo˝na odró˝niç prawdziwych
profesjonalistów od giełdowych gapiów. – Nie chc´ u mnie ˝adnego modowego kiermaszu. KtoÊ, kto zapłaci 500 euro, definitywnie przyje˝d˝a do pracy – stwierdził Müller, który nie obawia
si´ wyraênego spadku liczby goÊci. Rzekomo nie kierowała nim
te˝ ch´ç podwy˝szenia utargów, a jedynie dà˝enie do zrównania
praw mi´dzy podlegajàcymi opłacie wystawcami a innymi goÊçmi, którzy podobnie jak ci pierwsi te˝ korzystajà z obecnoÊci
partnerów biznesowych i potencjalnych klientów.
Ale nowe opłaty to rzecz jasna nie koniec niespodzianek
ze strony Bread & Butter: letnia edycja targów przywita goÊci
nowym mottem, które wydaje si´ tym razem mniej ostentacyjne i wielkoformatowe, a bardziej integracyjne i przytulne. „Connect” wraz z sylwetkà niedêwiedzia w logo przypominajàcà
plan metra, ma symbolizowaç jednoÊç i współzale˝noÊç poszczególnych elementów. Słowo „Selected” zniknie, a na jego
miejsce pojawi si´ „Succesful”. Sukces, nierzadko wynikajàcy
z synergii, b´dzie mottem przewodnim nadchodzàcych targów,
co dodatkowo potwierdzi portfolio wystawców. Jednym z najpot´˝niejszych goÊci b´dzie duƒski koncern Bestseller Group,
który zajmie cały hangar 1 liczàcy a˝ 6 tys. mkw. Zwiedzajàcy
znajdà tam całà palet´ 11 nale˝àcych do koncernu marek – z których mod´ m´skà oferujà Jack & Jones, Selected
i Outfitters Nation (ten ostatni to moda młodzie˝owa). – Bestseller Group, który uzupełni portfolio naszych wystawców, to
wa˝ny partner handlowy na mi´dzynarodowym rynku – powiedział Müller. – Jego marki sà progresywne, współczesne i osiàgn´ły wielki sukces. To pasuje do Bread & Butter.
Bioràc pod uwag´ ÊciÊle wyselekcjonowanà list´ wystawców, Bread & Butter stawia nie tylko na sukces, ale tak˝e
na iÊcie socjalistycznà sprawiedliwoÊç: na deskach targów pojawi si´ tyle samo marek m´skich co damskich (przy czym
wiele z nich oferuje oba asortymenty): po ok. 270 firm z ka˝dego segmentu. Polska b´dzie reprezentowana nader skromnie:
według giełdowej „Brand Bible” tylko dwie rodzime firmy wystawià swoje produkty.
A wszyscy, którzy przed wielkim targowym maratonem chcà
si´ troch´ odpr´˝yç, powinni zaglàdnàç do Sunset Parku na terenie lotniska Tempelhof: wieczorem 1 lipca, w przeddzieƒ wystawy, organizatorzy przygotowali wielkà imprez´, podczas której wystàpi mi´dzy innymi australijska grupa Hiatus Kaiyote,
amerykaƒski piosenkarz i gitarzysta Cody Chesnutt oraz Disclosure czyli „gara˝owa sensacja” z Wielkiej Brytanii.
Kinga Rybiƒska
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