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Celem Forum jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie
zarządzania i marketingu w handlu detalicznym.
Forum to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń
pomiędzy jego uczestnikami.
Zainteresowanych wzięciem udziału w Forum
prosimy o kontakt biuro@promedia.biz.pl.
Więcej informacji na www.promedia.biz.pl
Sponsorzy upominków:

Patroni medialni:

ZDJĘCIA: MESSE MÜNCHEN/ISPO

ul. Postępu 17a, Warszawa

W walce z pogodowymi kaprysami i coraz wi´kszym
przesyceniem rynku producenci odzie˝y i sprz´tu sportowego
stawiajà na serwis i ambitny, autentyczny w wymowie design.
Narciarze i snowboardziÊci wystàpià w kolorach stonowanych,
ciemniejszych: w bordo, w bràzie oraz ciemnej i oliwkowej
zieleni, które rozjaÊnià s∏oneczna ˝ó∏ç, pomaraƒcz i curry.
Spodnie i kurtki nie b´dà ju˝ typowo i wy∏àcznie sportowe, ale
bardziej casualowe, zespalajàc w sobie cechy ciep∏ego swetra,
flanelowej koszuli w du˝à krat´ i grubego sztruksu z
funkcjonalnymi elementami narciarskiej kurtki. Takie ubranie
b´dzie pasowa∏o zarówno na stok, jak i na spacer po
zimowym parku. Ostra czerwieƒ czy królewski granat odegrajà
wa˝nà rol´ zdolnego statysty, którego nie sposób b´dzie nie
zauwa˝yç. Ca∏opowierzchniowe nadruki nadal utrzymajà si´
wysoko w rankingu popularnoÊci – aczkolwiek na prowadzenie
wysunà si´ inspiracje etno i retro.

ÂLIZGANIE NA OLEJU
40. MiĊdzynarodowe Targi Mody,
Obuwia i Wyrobów Skórzanych

19–21 sierpnia 2012 r.
Centrum Wystawiennicze Brno 
Republika Czeska

• Targi STYL / KABO – projekt
B2B skierowany do specjalistów
i handlowców.
• Przedstaw swoją markĊ klientom
z Republiki Czeskiej, Sáowacji
i innych krajów Europy ĝrodkowej.
System zgãoszeę on-line:
http://www.styl.eu/e-prihlaska.styl-ii
http://www.kabo.cz/e-prihlaska.kabo-ii
WiĊcej informacji na www.styl.eu,
www.kabo.cz i www.targi.brno.pl.

Koszulki z soi, spodnie z konopi i skarpety z bambusa
znane sà ju˝ w modzie od kilku sezonów. Zimà 2012 rozp´ta

◗ Projektowanie odzie˝y sportowej by∏o dotàd
◗ arenà dla ambitnych fuzji aktualnych
◗ trendów mody i wysoko rozwini´tych
◗ technologii. DziÊ duet estetyki i funkcji ju˝ nie
◗ wystarczy. DziÊ sport musi byç tak˝e „zielony”.

si´ boom na ekologiczne deski. Snowboardy na bazie oleju
rycynowego, trocin czy plastikowych butelek PET, z jakimi
zetknà si´ klienci nagrodzonej na targach ISPO nagrodà „Eco
responsibility”, firmy Amplid, b´dà z ca∏à pewnoÊcià w dobrym
tonie. Völkl zrezygnuje w swoich ekologicznych modelach z
400 gramów plastiku (przy 3 kg ci´˝aru ca∏kowitego),
u˝ywajàc zamiast niego lnu, konopi i drewna. Podczas gdy
du˝e firmy traktujà ekologi´ nierzadko jako chwyt reklamowy,
to marki niszowe odda∏y si´ tej idei ca∏kowicie, np. hiszpaƒska
marka TwoThirds (nazwa „dwie trzecie” implikuje wielkoÊç
obszaru, jakà na Ziemi zajmujà oceany).

NIEZB¢DNE EKSTRASY
Trend do odzie˝y multifunkcjonalnej, integrujàcej w sobie
okulary, komórk´ czy s∏uchawki, jeszcze si´ wzmocni.
Producenci po∏o˝à nacisk na praktyczne elementy tekstylne,
które b´dzie mo˝na dowolnie dopinaç i usuwaç w zale˝noÊci
od potrzeb i warunków pogodowych: szelki, ko∏nierz,
ochronne r´kawy czy stuptuty. Firma Drink Beer Save Water
˝artobliwie podejdzie do tego trendu, proponujàc sportowà
bluz´ wyposa˝onà w cienkà pod∏u˝nà kieszonk´ na pióro czy
d∏ugopis lub saszetk´ na p∏yt´ CD.

SUCHO I EKOLOGICZNIE
KiedyÊ furor´ robi∏y tkaniny odpierajàce wod´ i brud oraz
umo˝liwiajàce skórze oddychanie. Teraz wszystkie te
w∏aÊciwoÊci naby∏y cech powszednioÊci, a znaczàce zacz´∏y
byç detale niewidoczne go∏ym okiem. I tak szwajcarska firma
Schoeller Technologies opracowa∏a technologi´ ecorepel®,
imitujàcà w∏aÊciwoÊci hydrofobowe ptasiego opierzenia. Dzi´ki
swej specjalnej pow∏oce ecorepel® gwarantuje nie tylko
przepuszczalnoÊç dla powietrza przy jednoczesnej
wodoodpornoÊci, ale zawiera tak˝e aspekt ekologiczny: dzi´ki
zastosowanej przy produkcji parafinie (a nie w´glowodorze
fluorowanym) produkt nie obcià˝a Êrodowiska ani podczas
produkcji, ani w trakcie jego stosowania.
Kinga Rybiƒska

producent spodni
www.sempre.pl

