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w Pa no ra ma Ber lin bar dziej m´ ska
Dru ga edy cja nie miec kich tar gów Pa no ra ma Ber -

lin – po nie zwy kle uda nej pre mie rze w stycz niu te go ro ku – za -
po wia da si´ bar dziej mi´ dzy na ro do wo i atrak cyj niej dla pa nów.
Po dział na trzy ha le w lip cu si´ nie zmie ni, ale port fo lio wy -
staw ców zo sta nie wzbo ga co ne o no we mar ki, a po wierzch nia
wy staw cza dla mo dy m´ skiej znacz nie si´ po wi´k szy. W ha li A,
w któ rej sek tor m´ ski zna lazł swo je miej sce, po raz pierw szy
po ja wià si´ mi´ dzy in ny mi mar ki ta kie, jak Ca la mar, Carl
Gross, Di gel, Fynch Hat ton, Roy Rob son oraz Si gnum czy Wi -
lvorst. Prze ko na ni o słusz no Êci kon cep tu no wych tar gów wy -
staw cy, któ rzy po ja wi li si´ na par kie cie pod czas pierw szej edy -
cji – mi´ dzy in ny mi Be nve nu to, Ba rut ti, MAC, Mey er lub
Olymp – po zo sta nà wier ni Pa no ra mie Ber lin tak ̋ e w le cie.

– Te mat mo dy m´ skiej bar dzo le ̋ y nam na ser cu i jest nie -
ro ze rwal nà cz´ Êcià na sze go port fo lio. Cie szy my si´ z no wych
ko lek cji na wio sn´ –la to 2014, któ re w na szych ha lach b´ dà
wy sta wia ne po raz pierw szy, na przy kład Camp Da vid Pri me,
Co lo urs & Sons czy Ma ster hand by Glööckler – po wie dział
Jörg Wich mann, dy rek tor ge ne ral ny tar gów. – Po sta no wi li Êmy
prze zna czyç na mo d´ m´ skà wi´ cej miej sca i w ten spo sób
zwi´k szyç rów no upraw nie nie. Do ty czy to te˝ m´ skich ak ce so -
riów – do dał Wich mann. Acz kol wiek nie po li tycz na po praw -
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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´.
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noÊç gieł dy dyk to wa ła ta kie po czy na nia, a ra czej prze ko na nie,
˝e kom pe ten cja na tym po lu b´ dzie do dat ko wym atu tem
w zma ga niach z kon ku ren cjà. Moc nà stro nà gieł dy jest sze ro -
ka ofer ta wy staw ców, od ni skich cen a˝ po seg men ty luk su so -
we naj roz ma it szych sty lów. W ten spo sób nie miec ka gieł da
chce do trzeç do kup ców, któ rzy do tych czas Ber lin omi ja li.

Naj wa˝ niej szy mi kry te ria mi, ja ki mi kie ro wa li si´ or ga ni za to -
rzy przy wy bo rze wy staw ców, by ły ja koÊç ko lek cji, wi ze ru nek
fir my i jej po zy cja na ryn ku. Wszyst kie trzy ha le (ka˝ da po 7
tys. mkw.) zo sta ły wy ko rzy sta ne do ostat nie go cen ty me tra,
a po nie wa˝ po pyt na po wierzch ni´ znacz nie wzrósł, zre du ko -
wa no ob szar ca te rin go wy i stwo rzo no ob szer ny „Ber lin Stre et
Mar ket” ze sta no wi ska mi ga stro no micz ny mi na wol nym po wie -
trzu. Pa no ra ma Ber lin chce staç si´ czymÊ wi´ cej ni˝ jesz cze
jed nym mo do wym ko lo sem czy płasz czy znà dla ak tu al nych
tren dów i bran ̋ o wych spo tkaƒ. W pla nach Jörg Wich mann ma
neu tral nà plat for m´ ryn ko wà i ser wi so wà dla firm i kup ców:
z jed nej stro ny bo ga tà ofer t´ moc nych ma rek i kom pe ten cj´
mar ke tin go wà, a z dru giej do dat ko we usłu gi i fa cho we wspar -
cie. Na ˝y cze nie bran ̋ y po wi´k szo no i tak ju˝ po nad 50-pro -
cen to wy udział za gra nicz nych wy staw ców, zwłasz cza o fir my
z Eu ro py Wschod niej, Ro sji, Chin i Ame ry ki Pół noc nej. Przez
pro gram con cept sto re Pa no ra ma Ber lin chce wspo móc han del
de ta licz ny w pre zen ta cji swo ich ma rek: tar gi za ch´ ca jà wy -
staw ców do sa mo dziel ne go kre owa nia sta no wisk. Mod ny b´ -
dzie „do mo wy” wy strój wn´trz, przy po mi na jà cy bar dziej przy -
tul ne po ko je miesz kal ne ni˝ ste ryl ne po wierzch nie skle po we.
Kró lo waç b´ dzie za sa da non sza lanc kie go „mix & match”, któ ry
ze spo li mo d´ i li fe sty le. Po wsta nà w ten spo sób nie tu zin ko we
kon cep ty skle po we, re gu lar nie i trwa le przy cià ga jà ce klien tów.

Go Êciem tar gów b´ dzie tak ̋ e mi´ dzy na ro do wa kam pa nia
na rzecz „czy stych ubraƒ” CCC (Cle an Clo thes Cam pa ign),
zrze sza jà ca or ga ni za cje po za rzà do we, nie za le˝ ne ini cja ty wy
i zwiàz ki za wo do we, któ re wspól nie wal czà o pra wa pra cow ni -
ków prze my słu odzie ̋ o we go. Po tra gicz nych wy pad kach
w kam bo d˝aƒ skich fa bry kach, pod czas któ rych w ostat nich
mie sià cach zgi n´ ło po nad 1100 osób, bran ̋ ow cy b´ dà mo gli
za si´ gnàç in for ma cji o wa run kach pra cy i pro duk cji w kra jach
ta niej si ły ro bo czej. Aby uła twiç go Êciom szyb kie prze miesz -
cza nie si´ z jed nych tar gów na dru gie, flo ta au to bu sów zo sta ła
zwi´k szo na o 25 proc. – do 200 po jaz dów. Za g´sz czo no te˝
w mie Êcie sieç przy stan ków – za pro gra mo wa na spe cjal nie
na tar gi apli ka cja zdra dzi ich po ło ̋ e nie. W stycz niu tar gi ma jà
zo staç po sze rzo ne o czwar tà ha l´. Po wsta nie tak ̋ e do dat ko wy
sek tor z wy bra ny mi sys te ma mi fran czy zo wy mi, aby wes przeç
mar ki w eks pan sji na atrak cyj nych ryn kach.
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w Pre mium: In no wa cja z gór nej pół ki

Du ̋ o miej sca i uwa gi po Êwi´ ca jà mo dzie m´ skiej tar gi 
Pre mium. Ko lek cje dla pa nów – od ma ry na rek i gar ni tu rów, 
po przez płasz cze, kurt ki, ko szu le i spodnie, a˝ do obu wia 
i do dat ków – w ca ło Êci za wład n´ ły ha là 5, ale mar ki z mo dà
m´ skà gosz czà tak ̋ e w ha lach 3 i 7. – Przy wy bo rze m´ skich
ko lek cji obo wià zu jà ta kie sa me kry te ria jak dla ca łych Pre mium:
sta ra my si´ stwo rzyç in no wa cyj nà ofer t´ na wy so kim po zio -
mie – wy ja Êni ła Ani ta Til l mann, dy rek tor ge ne ral ny tar gów.
Sta ra nia te naj wy raê niej si´ po wio dły, bo lip co wa edy cja gieł dy
za pre zen tu je na der in te re su jà cà pa le t´ wy staw ców. Na de -
skach Pre mium po ja wi si´ kil ku atrak cyj nych Wło chów, mi´ dzy
in ny mi Al tea, Esem pla re, Gen try Por to fi no Mo orer czy Pa olo
Pe co ra, oraz Bry tyj czy ków, ta kich jak John stons of El gin lub
Har ris Wharf Lon don, czy duƒ ski Ho use of Mon ta gue.
Na udział w tar gach Pre mium po raz pierw szy zde cy do wa li si´
mi´ dzy in ny mi wło ski Ca li ban, szwedz ki Eton oraz fran cu ski
En tre Amis. Mi ło Êni ków tra dy cyj ne go szew skie go rze mio sła
z pew no Êcià ucie szy fakt, ˝e do gro na wy staw ców do łà czy 
ist nie jà ca ju˝ od pra wie stu lat wło ska fir ma Fran ce schet ti, 
pro du ku jà ca obu wie dla trzech osob nych ma rek: li ni´ wło skà
pod na zwà za ło ̋ y cie la, Ade lio Fran ce schet ti, ale tak ̋ e w´ gier -
skà li ni´ Len dvay & Schwarcz oraz bry tyj skà, kla sycz nà 
W. Gibbs.

Dla go Êci spra gnio nych nie spo dzia nek i nie tu zin ko wych
roz wià zaƒ obo wiàz ko wa b´ dzie wi zy ta w „Dis so nan ce Area”,
naj bar dziej awan gar do wym sek to rze Pre mium. Zwie dza jà cy
znaj dà tam in spi ra cje mu zy kà i fil mem oraz fa scy nu jà ce aran -
˝a cje w sty lu ga le rii sztu ki. Wy sta wio ne tam ko lek cje ce chu je
z jed nej stro ny mi ni ma lizm, pro ste, zre du ko wa ne kro je i tech ni -
ka na naj wy˝ szym po zio mie, a z dru giej eks tra wer tycz ny 
de sign i bo gac two moc nych ko lo rów, de se niów i ory gi nal nych
de ta li. „Dis so nan ce Area” to za mie rzo na pro wo ka cja i sza lo -
na mie szan ka prze ci wieƒstw oraz eks pe ry men ty ze Êwia tłem
i prze strze nià – w lip cu b´ dzie to in sce ni za cja z alu mi nium 
i lu ster. WÊród m´ skich ko lek cji na uwa g´ za słu gu jà: ciem na,
geo me trycz na, ste ryl na li nia Ko re aƒ czy ka By ung mun Seo,
eklek tycz ne pro po zy cje Duƒ czy ka Hen ri ka Vib skov czy eg zal -
to wa ne pro jek ty Szwe dów Gor ja na Lau se ge ra i Pet te ra Hol -
lströma. W oko rzu cà si´ bez wàt pli wo Êci barw ne wa ria cje mło -
dej me dio laƒ skiej mar ki To othem, hoł du jà cej sty lo wi neo ek shi -
bi cjo ni stycz ne mu, któ rej au tor eks pe ry men tu je z na dru ka mi,
fo to gra fià i psy cho de licz ny mi de se nia mi. Zwo len ni cy al ter na -
tyw nych, przy ja znych Êro do wi sku pro ce sów pro duk cji nie
przej dà obo j´t nie obok we gaƒ skiej ko lek cji Uma san au tor stwa
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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

Zapraszamy 
do współpracy 
salony z odzieżą
męską.

W naszej ofercie
posiadamy 
garnitury
- ślubne
- wizytowe
- slim
- komunijne

MEN’S WEAR 
COLLECTIONS 

WE INVITE YOU
TO COOPERATE
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sióstr bliê nia czek An ji i San dry Umann. Uma san prze strze ga
za sad „He al th sty le ge ne ra tion” i kon se kwent nie re zy gnu je
z pro duk tów po cho dze nia zwie rz´ ce go, ta kich jak weł na, kasz -
mir, skó ra czy fu tro, sto su jàc w za mian za to in no wa cyj ne, we -
gaƒ skie włók na SeaCell (z alg), MicroModal (z bu ka) czy Ten -
cel (z eu ka lip tu sa) i zo bo wià zu jàc si´ do eko lo gicz nych pro ce -
sów pro duk cyj nych. W „Dis so nan ce Area” zo sta nà zgro ma -
dzo ne rów nie˝ mar ki azja tyc kie, któ rym po Êwi´ co ny b´ dzie ca -
ły sek tor pod na zwà „East go es West”. Ukłon w stro n´ ryn ku
azja tyc kie go b´ dzie wy raê nie wi docz ny w wy bo rze asor ty men -
tu i udzia le wy staw ców z kra jów azja tyc kich. Szcze gól nych
przy wi le jów do cze ka jà si´ Chiƒ czy cy, któ rym zor ga ni zo wa no
oso bi sty pro gram zwie dza nia tar gów i Ber li na. Pierw sze go
dnia tar gów de le ga cja chiƒ skich kup ców i wy bra nych wy staw -
ców oraz przed sta wi cie le Chiƒ skiej Re pu bli ki Lu do wej i tam tej -
sze go prze my słu tek styl ne go b´ dà Êwi´ to waç wej Êcie na ry -
nek ksià˝ ki ad re so wa nej do bran ̋ ow ców, za in te re so wa nych
współ pra cà z Chi na mi. „Po int of fa shion” to kom pen dium dla
eu ro pej skich pro du cen tów z ad re sa mi chiƒ skich han dla rzy
i dys try bu to rów.

Go Êcie lip co wych tar gów znaj dà tam nie tyl ko mi´ dzy na ro -
do wà at mos fe r´, in no wa cyj ne tech no lo gie, zwa rio wa ne ko lek -
cje i „zie lo ne” tren dy, ale tak ̋ e ca ły sze reg usług wspie ra jà -
cych kup ców w ze sta wia niu ko lek cji i w po ra dach sty li stycz -
nych ad re so wa nych do m´ skich klien tów. Ich skle py ma jà staç
si´ êró dłem fa cho wych po rad i za ufa nym part ne rem – to wa˝ -
ne przede wszyst kim w przy pad ku m´˝ czyzn, wy bie ra jà cych
si´ na za ku py i cz´ sto szu ka jà cych fa cho wej po mo cy w wy bo -
rze ubraƒ. – Pro po nu je my bo ga ty ze staw po my słów, jak skom -
ple to waç m´ skie out fi ty od stóp do głów – pod kre Êli ła Ani ta Til -
l mann. Licz ne in spi ra cje znaj dà zwłasz cza ci han dlow cy, któ rzy
przy wià zu jà wa g´ do wy so kiej ja ko Êci pro duk tów, kla sycz ne go
rze mio sła, pre cy zji wy ko na nia i wy so ko ga tun ko wych tka nin.
Pre mium chce po móc bran ̋ ow com.

w Bre ad & But ter: par cie na suk ces

Nie ma ło zmian szy ku je 15. edy cja tar gów Bre ad & But ter,
po wszech nie ju˝ zna nych z du ̋ ych nie spo dzia nek („think big”),
od wa˝ nych ma new rów, im po nu jà cych chwy tów mar ke tin go wych
i nie za wsze po pu lar nych de cy zji. Prze su ni´ cie da ty tar gów o je -
den dzieƒ do przo du – od wtor ku do czwart ku za miast od Êro dy
do piàt ku – tak ̋ e nie spo tka ło si´ z ogól nà apro ba tà, zwłasz cza
ze stro ny kon ku ren cyj nych tar gów. Pre zes Bre ad & But ter, Karl -
-He inz Müller, ma nie ma łe do Êwiad cze nie w pro wo ko wa niu mo -
do wej sce ny – nie ina czej b´ dzie i w lip cu: po czàw szy od tej ̋ e
edy cji nie któ re gru py go Êci b´ dà mu sia ły za pła ciç po kaê nà su -
m´ za mo˝ li woÊç prze kro cze nia pro gów gieł dy. Na le ̋ à do nich
pro du cen ci, ale tak ̋ e nie za le˝ ne agen cje PR, mar ke tin gu i mo -
de lin gu, pro jek tan ci skle pów, do staw cy wy po sa ̋ e nia skle po we -
go czy or ga ni za to rzy tar gów roz ma itych bran˝. Dzi´ ki tej opła cie
szef B&B chce wi´k szej kon tro li go Êci, któ rzy po ru sza jà si´
po te re nie wy sta wy: w ten spo sób mo˝ na od ró˝ niç praw dzi wych
pro fe sjo na li stów od gieł do wych ga piów. – Nie chc´ u mnie ˝ad -
ne go mo do we go kier ma szu. KtoÊ, kto za pła ci 500 eu ro, de fi ni -
tyw nie przy je˝ d˝a do pra cy – stwier dził Müller, któ ry nie oba wia
si´ wy raê ne go spad ku licz by go Êci. Rze ko mo nie kie ro wa ła nim
te˝ ch´ç pod wy˝ sze nia utar gów, a je dy nie dà ̋ e nie do zrów na nia
praw mi´ dzy pod le ga jà cy mi opła cie wy staw ca mi a in ny mi go Êç -
mi, któ rzy po dob nie jak ci pierw si te˝ ko rzy sta jà z obec no Êci
part ne rów biz ne so wych i po ten cjal nych klien tów.

Ale no we opła ty to rzecz ja sna nie ko niec nie spo dzia nek
ze stro ny Bre ad & But ter: let nia edy cja tar gów przy wi ta go Êci
no wym mot tem, któ re wy da je si´ tym ra zem mniej osten ta cyj -
ne i wiel ko for ma to we, a bar dziej in te gra cyj ne i przy tul ne. „Con -
nect” wraz z syl wet kà niedê wie dzia w lo go przy po mi na jà cà
plan me tra, ma sym bo li zo waç jed noÊç i współ za le˝ noÊç po -
szcze gól nych ele men tów. Sło wo „Se lec ted” znik nie, a na je go
miej sce po ja wi si´ „Suc ces ful”. Suk ces, nie rzad ko wy ni ka jà cy
z sy ner gii, b´ dzie mot tem prze wod nim nad cho dzà cych tar gów,
co do dat ko wo po twier dzi port fo lio wy staw ców. Jed nym z naj -
po t´˝ niej szych go Êci b´ dzie duƒ ski kon cern Be st sel ler Gro up,
któ ry zaj mie ca ły han gar 1 li czà cy a˝ 6 tys. mkw. Zwie dza jà cy
znaj dà tam ca łà pa le t´ 11 na le ̋ à cych do kon cer nu ma -
rek – z któ rych mo d´ m´ skà ofe ru jà Jack & Jo nes, Se lec ted
i Out fit ters Na tion (ten ostat ni to mo da mło dzie ̋ o wa). – 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.

Bio ràc pod uwa g´ Êci Êle wy se lek cjo no wa nà li st´ wy staw -
ców, Bre ad & But ter sta wia nie tyl ko na suk ces, ale tak ̋ e
na iÊcie so cja li stycz nà spra wie dli woÊç: na de skach tar gów po -
ja wi si´ ty le sa mo ma rek m´ skich co dam skich (przy czym
wie le z nich ofe ru je oba asor ty men ty): po ok. 270 firm z ka˝ de -
go seg men tu. Pol ska b´ dzie re pre zen to wa na na der skrom nie:
we dług gieł do wej „Brand Bi ble” tyl ko dwie ro dzi me fir my wy -
sta wià swo je pro duk ty.

A wszy scy, któ rzy przed wiel kim tar go wym ma ra to nem chcà
si´ tro ch´ od pr´ ̋ yç, po win ni za glàd nàç do Sun set Par ku na te -
re nie lot ni ska Tem pel hof: wie czo rem 1 lip ca, w przed dzieƒ wy -
sta wy, or ga ni za to rzy przy go to wa li wiel kà im pre z´, pod czas któ -
rej wy stà pi mi´ dzy in ny mi au stra lij ska gru pa Hia tus Ka iy ote,
ame ry kaƒ ski pio sen karz i gi ta rzy sta Co dy Che snutt oraz Di sc lo -
su re czy li „ga ra ̋ o wa sen sa cja” z Wiel kiej Bry ta nii.

Kin ga Ry biƒ ska 
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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 Mercedes-Benz Fashion Week
2–4.7 Premium 
2–4.7 Panorama Berlin
2–4.7 Bread & Butter
2–4.7 The Gallery Berlin 
2–4.7 Show & Order
2–4.7 Curvy is sexy (du˝e rozmiary)
2–4.7 Seek
2–4.7 Ethical Fashion Show Berlin
2–4.7 GREENshowroom Berlin
2–4.7 Showfloor Berlin 
2–6.7 Showroom Days
2–3.7 Capsule
3–5.7 Bright
4–5.7 Herzblut (młode marki)
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