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WALKA NA TARGOWYCH PARKIETACH
WI¢KSZOÂå EUROPEJSKICH ORGANIZATORÓW TARGÓW MIAŁO SKROMNE CELE:
CHCIELI JEDYNIE POWTÓRZYå WYNIKI OSTATNICH EDYCJI, BYLEBY ICH
NIE POGORSZYå. NIEKTÓRZY Z NICH W ODPOWIEDZI NA KRYZYS

fot. serwis prasowy

REGIONALNYCH RYNKÓW SZUKAJÑ LEKARSTWA W EKSPANSJI NA DALEKI WSCHÓD.

SIMM

Dla wielu mi´dzynarodowych targów mody rzeczywistoÊç
przestała byç ró˝owa – spada iloÊç zwiedzajàcych, wystawcy
rezygnujà z udziału lub rezerwujà mniejsze powierzchnie wystawiennicze. Organizatorzy targów na ró˝ne sposoby radzà sobie
z post´pujàcà recesjà: dokonujà fuzji konkurujàcych ze sobà
wystaw, redukujà hale, przesuwajà daty czy podwy˝szajà ceny.
Niektórym takie wygibasy całkiem dobrze si´ udajà, inni bardzo
twardo làdujà. Tylko nieliczne targi nie czujà flauty.

WSPÓLNYMI SIŁAMI
Z kryzysem na handlowych parkietach szczególnie zaci´cie
przyszło walczyç Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia przekroczyła 25 proc. Aby „ułatwiç udział wystawcom i goÊciom”, madrycka giełda SIMM przesun´ła ostatnià, jesiennà edycj´ z czwartku na sobot´ i zmodyfikowała swojà ofert´: od 1 do 3 wrzeÊnia 2012 w halach Feria de Madrid na zwiedzajàcych czekała
ulepszona strefa mody bieliênianej i kàpielowej oraz optycznie
podrasowane pozostałe sektory. Ofert´ targów tradycyjnie
wzbogaciły showroomy połàczone z halami dzi´ki komunikacji
autobusowej. Dla uatrakcyjnienia pobytu w hiszpaƒskiej stolicy
goÊcie targów mogli skorzystaç z nowego programu „IFEMA
Plus”, oferujàcego bogatà palet´ imprez i atrakcji kulturalnych,
rozrywkowych oraz turystycznych po obni˝onych cenach. Dodatkowo na olbrzymich monitorach w obu halach mo˝na było
Êledziç relacje z odbywajàcego si´ równolegle Mercedes Benz
Fashion Week Madrid. Sytuacj´ targów mody SIMM na pewno
poprawi szykowana przez organizatorów fuzja z targami obuwia
i wyrobów skórzanych Modacalzado oraz Iberpiel. – W ten sposób wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom klientów, coraz cz´Êciej zainteresowanych kupnem kompletnych outfitów: od ubrania po obuwie i dodatki – tłumaczy dyrektor targów, Francesco
Malatesta. Jego zdaniem, w tak kryzysowych czasach szans´
majà tylko te wystawy, które oferujà pełny asortyment towarów
i integrujà rozmaite sektory.
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Podobnà strategi´ obrały paryskie targi
Who’s Next oraz Pr˘t-∫-Porter, które pod
wspólnym dachem – i wspólnà nazwà Who’s
Next Pr˘t-∫-Porter – wystàpiły po raz pierwszy
zimà 2011. Ale ani eksperymenty nomenklaturowe, ani igraszki z czasem nie wyszły Francuzom na dobre. Przesuni´ta z wrzeÊnia na lipiec wystawa okazała si´ kompletnà wpadkà,
bo nowy termin pokrył si´ ze startem letniej
wyprzeda˝y i wielu bran˝owców zamiast zwiedzaç targi, tkwiło w sklepach, zmagajàc si´
z tłumami polujàcych na okazje klientów.
Od stycznia 2013 francuska wystawa nazywaç
si´ b´dzie tylko Who’s Next, dodatek Pr˘t-∫Porter zupełnie zniknie. Letnia edycja odb´dzie si´ tydzieƒ póêniej ni˝ przed rokiem,
tj. 6–9 lipca 2013 (czyli w tym samym czasie
co bieliêniane Mode City), a struktura giełdy
zostanie kompletnie zmieniona. Organizatorzy planujà jasny
podział na sektor Ready-to-Wear oraz sektor akcesoriów. Ze
wzgl´du na słabe zainteresowanie podczas ostatnich targów
sektor m´ski Mr Brown zostanie podzielony na 3 działy: Mr
Brown Shoes (obuwie), Sir Brown (kreatywne marki) oraz Mr &
Ms Brown (d˝ins) i zintegrowany ze strefà mody damskiej. Rezygnacja z konceptu obuwia Mess Around oraz z u˝ytkowania
pi´tra 3., na którym dotàd goÊcił Mr Brown, pozwala przypuszczaç, ˝e zimowa edycja targów wypadnie skromniej i zajmie
mniejszà powierzchni´.
Strategia synergii wydaje si´ byç prawidłowa, jeÊli spojrzeç
w kierunku Danii, gdzie giełda Vision w Kopenhadze, powstała
przed rokiem z fuzji CPH Vision i Terminal-2, Êwi´tuje megarekordy. Nowy format przyciàgnàł w sierpniu br. a˝ o jednà trzecià
zwiedzajàcych wi´cej ni˝ miało to miejsce wczeÊniej, kiedy obie
wystawy odbywały si´ jeszcze osobno. Równie˝ wystawy CIFF
i CIFF Kids postawiły na zjednoczenie, gromadzàc pod jednym
dachem nie tylko mod´ damskà, m´skà i dzieci´cà, ale tak˝e bi˝uteri´ i obuwie, co zaowocowało wzrostem liczby goÊci o 20
do 30 proc. Zwłaszcza sektor dzieci´cy ma w przyszłoÊci nadal
rosnàç. Z sukcesu obu wystaw, odbywajàcych si´ w ramach Copenhagen Fashion Week, skorzystała niewàtpliwie mniejsza i wyspecjalizowana głównie w modzie skandynawskiej giełda Gallery, która odnotowała przyrost zarówno w przypadku zwiedzajàcych (+10 proc.), jak i wystawców (+30 proc.). Jej organizatorzy cieszyli si´ zwłaszcza z rosnàcej liczby goÊci z zagranicy.

MAŁA STABILIZACJA
Wi´kszoÊç organizatorów europejskich targów miało skromne cele: chcieli jedynie powtórzyç wyniki ostatnich edycji, byleby ich nie pogorszyç. I wielu z nich taka mała stabilizacja si´
udała, znamienny był aczkolwiek fakt, ˝e jesienià wzrosła liczba
odwiedzajàcych wystawy cudzoziemców, a spadła rodaków.
Było tak zarówno na francuskich Mi´dzynarodowych Targach
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Na przekór wszelkim pesymistycznym prognozom
rynku i przepełnionym kalendarzom bran˝owców,
Êpieszàcych z jednej wystawy na drugà, na targowej
arenie wcià˝ pojawiajà si´ nowi aktorzy
Bielizny Mode City, jak i na włoskich targach Pitti Uomo i Mipel
czy na niemieckich I.L.M. Organizatorzy Mode City doło˝yli
wszelkich staraƒ, aby uatrakcyjniç swojà wystaw´. Na zestresowanych goÊci czekała mi´dzy innymi „moda w pigułce” czyli
pokazy mody, które trzy razy dziennie oferowały kwintesencj´
najwa˝niejszych nowinek w dziedzinach bielizny i mody kàpielowej i pozwalały zaoszcz´dziç ˝mudnego tropienia najnowszych trendów. W poszukiwaniu konkretnych produktów lub
ekstrawaganckich krojów bran˝owcy mogli tak˝e skorzystaç
z usług tzw. personal shopper, którzy najkrótszà drogà doprowadzali ich do celu. Wysiłki organizatorów Mode City nie spaliły na panewce: w Pary˝u pojawiło si´ w sumie o 115 goÊci wi´cej ni˝ przed rokiem (15 324), spadła aczkolwiek frekwencja
Francuzów.
Lekko wzrosło tak˝e zainteresowanie targami wyrobów
skórzanych I.L.M. Summer Styles: we wrzeÊniu Offenbach
przyciàgnàł o 2 proc. wi´cej goÊci ni˝ przed rokiem i o 2 proc.
wi´cej wystawców. To bardzo zadowalajàcy wynik, jeÊli wziàç
pod uwag´ fakt, ˝e tym razem na terenie offenbachskiej giełdy
panował stan wyjàtkowy, targi odbyły si´ bowiem na placu budowy. Punktualnie do u˝ytku oddano hale A1 i B1, stoiska niektórych wystawców znalazły miejsce tak˝e w imponujàcym,
wzniesionym w roku 1916 budynku teatru, poło˝onym w bezpoÊrednim sàsiedztwie targów. Prowizoryczne klimaty i budowlane pejza˝e nie wpłyn´ły jednak negatywnie ani na program I.L.M., ani na nastroje kupców. Powierzchni´ hal i teatru
wykorzystano do ostatniego metra, a budowana hala C1 jest
ju˝ na przyszły rok w całoÊci zarezerwowana. W kalendarzu targów nie zabrakło tradycyjnego ju˝ i bardzo lubianego wykładu,
który raz dziennie oferował przeglàd najwa˝niejszych trendów
w torebkach i galanterii na nadchodzàce lato. Na ˝ywo mo˝na si´ było o nich przekonaç podczas oferowanych dwa razy
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dziennie pokazów mody – „Expressive” i „Impressive”. Dla niecierpliwych Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Obuwniczego i Skórzanego przygotowało prognoz´ trendów na jesieƒ–zim´ 2013/14, a praktycznym uzupełnieniem wykładów i pokazów mody był Lookbook z materiałami zdj´ciowymi, szkicami
modeli i informacjami o przedstawionych wczeÊniej trendach
i produktach. Du˝ym zainteresowaniem cieszyły si´ tak˝e
warsztaty o handlu internetowym, na których uczestnicy dowiedzieli si´, jak zaplanowaç i zrealizowaç własny sklep internetowy. Według przytoczonych przez organizatorów badaƒ, na 100
handlowców 60 chce sprzedawaç tak˝e on-line, ale a˝ 63 proc.
nie wie, jak si´ do tego zabraç.
Niewàtpliwie Êwietne poj´cie zarówno o handlu internetowym, jak i stacjonarnym mieli organizatorzy targów mody m´skiej Pitti Immagine we Florencji czy imprezy dla bran˝y toreb
i dodatków skórzanych Mipel w Mediolanie, ale nie uratowało
ich to przed utratà cz´Êci klientów: do Florencji zawitało
o 5 proc. mniej handlowców (w tym a˝ o 16 proc. mniej Włochów) ni˝ w ostatnim sezonie, w Mediolanie było ich o 2 proc.
mniej. GoÊcie z zagranicy dopisali: obie wystawy przyciàgn´ły
po 8 proc. wi´cej cudzoziemców. Na przekór kryzysowym nastrojom wystawcy Pitti Uomo postawili na bardzo kolorowe kolekcje i kreatywne rozwiàzania. GoÊciem honorowym był paryski dom mody Carven wraz z jej dyrektorem kreatywnym, Guillaume Henry, który zaprezentował najnowsze kolekcje nie jak
zwykle w showroomie, tylko na wybiegu – w tym wypadku rozumianym dosłownie: jego modele wystàpili biegnàc na bie˝ni
i konkurujàc z tłumem kelnerów i kelnerek, przeÊcigajàcych si´
w dotarciu do mety z pełnà tacà. CałoÊci towarzyszył głos emocjonujàcego si´ „zawodami” komentatora, a koronacjà było
przyznanie pucharu i grupowe zdj´cie z orkiestrà d´tà w tle. Pitti Uomo słynie z prominentnych goÊci honorowych – byli wÊród
nich mi´dzy innymi Valentino, Jil Sander czy Gareth Pugh.

TARGOWE DEBIUTY
Na przekór wszelkim pesymistycznym prognozom rynku
i przepełnionym kalendarzom bran˝owców, Êpieszàcych z jednej
wystawy na drugà, na targowej arenie wcià˝ pojawiajà si´ nowi
aktorzy. Na Mediolaƒskim Fashion Weeku zadebiutuje Super – nowa giełda mody kobiecej, wykreowana przez Pitti Immagine i Fiera Milano, nastawiona na innowacyjne produkty i Êwie˝e inspiracje. Pod koniec lutego zaprezentujà si´ tam głównie
włoskie i mi´dzynarodowe marki akcesoriów i mody pr˘t-∫-porter oraz poczàtkujàcy włoscy projektanci i młode talenty z zagranicy. Do Super Salonu zostanà wcielone Touch, Neozone i Cloudnine, b´dàce wczeÊniej cz´Êcià Pitti Immagine and MiPap.
W przeciwieƒstwie do jeszcze goràcej, bo opublikowanej
dopiero na poczàtku listopada informacji o mediolaƒskim przybytku, o nowej giełdzie w Berlinie mówi si´ ju˝ znacznie dłu˝ej.
Panorama Berlin to jak dotàd fantom – na skutek opóênionego
startu nowego lotniska BER, na którym Panorama Berlin miała
si´ odbyç, premiera nowej platformy została przesuni´ta z lipca 2012 na styczeƒ 2013 i brakowało bardzo niewiele do tego,
˝e opóêni si´ ponownie – podobnie jak kompletnie ju˝ skompromitowany projekt lotniska. Ale budynek wystawy
ExpoCenter Airport został jednak oddany do u˝ytku, a nawet
poddany bojowej próbie podczas Mi´dzynarodowej Wystawy
Lotniczo-Kosmicznej ILA. Wyglàda zatem na to, ˝e Panorama
Berlin, wspólne przedsi´wzi´cie Messe Berlin, organizatorów
Premium oraz właÊciciela renomowanego sklepu z kreacjami
berliƒskich projektantów Berlinomat Jörga Wichmanna, faktycznie si´ odb´dzie. Nowy format ma stworzyç pole do popisu dla
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modnych, silnych, cenowo atrakcyjnych i przynoszàcych wysokie obroty marek, które dotàd nie brały udziału (lub tylko w stopniu niewystarczajàcym) w ˝adnej z wystaw, zarówno tych popularnych, jak i mniej znanych. Panorama Berlin nie ma byç dla
nich konkurencjà, lecz chce wypełniç luk´ mi´dzy kreacjami designerskimi, młodà awangardà oraz segmentem sport- i streetwear. – Takich targów zdecydowanie w Berlinie brakowało – tłumaczy Anita Tillmann, organizatorka targów Premium.
Wichmann, dyrektor naczelny nowych targów, liczy na dodatkowych 150 wystawców, którzy zaprezentujà swoje towary. Tych,
którzy majà obiekcje przed wyprawà na poło˝one na południowych peryferiach miasta lotnisko, organizatorzy uspokajajà: goÊci oczekuje Êwietnie zorganizowany transport autobusów wahadłowych, którym przejazd z lotniska do centrum zajmie niewiele wi´cej ni˝ pół godziny.

BRAN˚OWI PRYMUSI
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Niektórzy sà zdolni, niektórzy pracowici, a niektórym po prostu si´ udaje. Jak jest w przypadku CPM (Collection Premi¯re
Moscow), trudno powiedzieç – doÊç, ˝e moskiewskie targi z sezonu na sezon rosnà w sił´, powi´kszajàc powierzchni´, poszerzajàc ofert´ o nowe sektory i przyciàgajàc coraz wi´cej bran˝owców zarówno wystawiajàcych, jak i zwiedzajàcych. 19. edy-

NA PODBÓJ CHIN
Na kryzys regionalnych rynków najlepszym lekarstwem wydaje
si´ byç jednak ekspansja: zarówno niemieckie targi obuwnicze
GDS, jak i włoskie Micam chcà zmierzyç si´ z azjatyckim tygrysem. W kwietniu 2013 na Micam Worldwide w Szanghaju wystàpi 200 włoskich i mi´dzynarodowych firm, które chcà zajàç nieco wy˝szy segment ni˝ w Mediolanie. Oprócz Włoch zainteresowane chiƒskimi targami sà tak˝e Hiszpania, Portugalia, Anglia,
Brazylia i Turcja. Równie˝ GDS – niemiecki konkurent Micam – chce zaistnieç w Chinach, ale na razie ostro˝nie, w ramach niezale˝nej imprezy bran˝owej: od 17 do 19 kwietnia GDS
wystàpi na International Footwear & Leathergoods Exhibition.
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cja giełdy znów zakoƒczyła si´ rekordowymi wynikami: wysokà
frekwencjà cieszył si´ nowo powstały dział z bieliznà, strojami
kàpielowymi i wyrobami poƒczoszniczymi oraz powi´kszona sekcja dzieci´ca CPM Kids. Oblegany był tak˝e segment luksusowy CMP Premium. Na nadchodzàcà okràgłà edycj´ targów
w lutym 2013 organizatorzy targów zapowiedzieli szczególne
niespodzianki. Sukces CPM cieszy zwłaszcza w kontekÊcie kl´ski siostrzanego formatu CPD w Düsseldorfie, który w targowych kalendarzach po raz ostatni pojawił si´ w lutym bie˝àcego
roku. Igedo Company nie dała za wygranà, lansujàc nowà platform´ Gallery Berlin oraz jej nadreƒskà siostr´ Gallery Düsseldorf, zlokalizowanà w bezpoÊrednim sàsiedztwie showroomów.
Modowà machin´ w Niemczech nakr´ca jednak zdecydowanie Berlin, a niemały w tym udział majà targi Premium, których wyniki zaskoczyły chyba samych organizatorów. Letnia
edycja giełdy zakoƒczyła si´ 10-procentowym wzrostem liczby
zwiedzajàcych. Niespodzianki w postaci awarii w dostawie pràdu nie zmàciły dobrych humorów i udanych interesów. Ale mimo jednoznacznych sukcesów i niewàtpliwej wagi na arenie
mi´dzynarodowej, rytm w niemieckiej stolicy wcià˝ nadaje
Bread & Butter, czasem a˝ do przesady. Krótko po tym jak
Karl-Heinz Müller przesunàł dat´ nadchodzàcej styczniowej
edycji ze Êrody na wtorek, aby odcià˝yç handlowców i przedłu˝yç Fashion Week Berlin o jeden dzieƒ, media obiegła wieÊç, ˝e
reszta targów – w tym Gallery Berlin, Premium i Panorama Berlin – odb´dzie si´ równie˝ o jeden dzieƒ wczeÊniej. Czyli nici
z odcià˝enia. W gruncie rzeczy Bread & Butter ma jednak, tak
czy inaczej, inne zmartwienia ni˝ data innych berliƒskich wystaw. Odkàd zrezygnowano z publikowania dokładnych liczb
wystawców i goÊci, nie ma co prawda jednoznacznych dowodów na spadek zainteresowania Bread & Butter, faktem jest jednak, ˝e na ostatnich targach zabrakło wielu pot´˝nych marek.
Wycofali si´ mi´dzy innymi Levi’s, Miss Sixty, Bench, Calvin Klein Jeans czy Custo Barcelona, ju˝ dawno zrezygnowały z udziału Diesel, Replay i Meltin Pot. W uszczuplonej lipcowej biblii wystawców pojawiły si´ za to tak mainstreamowe marki, jak Alberto, Strellson czy Tom Tailor. Nie mo˝na oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e
dopuszczenie na Bread & Butter firm, które wczeÊniej wst´pu
na nià nie miały, jest profilaktycznà reakcjà na nowy format Panorama Berlin, która w przyszłoÊci mo˝e staç si´ dla Müllera powa˝nà konkurencjà. Ale szef Bread & Butter rozgrywa kolejnà
parti´ modowego pokera ze stoicyzmem, godnym doÊwiadczonego stratega. Nie ma mowy o rezygnacji wa˝nych marek. Mowa jest o selekcji tych, z którymi Müller pracowaç ju˝ nie chce
lub nie mo˝e. W koƒcu Bread & Butter nap´dza, a nie dryfuje!
Dlatego motto styczniowych targów: „Big Time – for the bold &
the brave brands” zwiastuje zmiany w polityce: dozwolone majà byç tylko marki akceptowane przez community, reszta zostanie wykluczona, nawet jeÊli konsekwencjà b´dzie redukcja powierzchni wystawienniczej. – W przyszłoÊci musimy dobieraç
wystawców jeszcze skrupulatniej – wyjaÊnia Karl-Heinz
Müller. – Nasze topmarki oczekujà surowej selekcji i stosownego sàsiedztwa. W konsekwencji tych wymagaƒ b´dziemy musieli po˝egnaç si´ z niektórymi długoletnimi partnerami – podsumowuje. To strategia dla iÊcie zaawansowanych – zamiast
ubolewaç nad utratà kilku wa˝nych klientów, lepiej ograniczyç
dost´p dla kilkudziesi´ciu (a˝ 200 marek mo˝e straciç prawo
wst´pu na Bread & Butter). W koƒcu zabronione smakuje du˝o
lepiej. CałoÊç zyska na wartoÊci równie˝ przez pi´cioprocentowà podwy˝k´ cen: zamiast 360 euro wystawcy za metr kwadratowy zapłacà 380.
Kinga Rybiƒska

