ЗАКАЧЕНИ

ПО МОДАТА

Международно изложение
за текстил и мода

7-9 ноември 2019

ФИНАЛЕН ПРЕГЛЕД

От 07 до 09 ноември 2019 г. се проведе Международното изложение за текстил
и мода ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО. Изложението е високо оценено за смелостта да
съчетае и представи на едно място текстилна техника и мода, масово произведени продукти и ръчно изработени (hand made) артикули, наложени брандове
и стартъпи, да срещне ученици, студенти и млади дизайнери със световноизвестни стилисти за предаване на опита и уменията в „Creative lab“, да подслони
бизнес разговори и професионални обучения.
Съпътстващата програма фокусира интереса към нови технологични решения
за оптимизация на производството, ориентация в модните тенденции, маркетингови похвати за повишаване на продажбите, екологични аспекти на производството на дрехи и природосъобразна мода.
Организацията на модните ревюта създаде неповторима атмосфера и постави
висок стандарт за следване в индустрията.

ОТКРИВАНЕ
Началото на ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО бе дадено с вдъхновяващи речи на вицепрезидента
на Република България г-жа Илиана Йотова и на заместник-министърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов.
„Няколко дни ще имаме възможност да
се запознаем с последните технологични достижения на текстилната индустрия, да се докоснем до продуктите на
българските производители, до идеите
на младите дизайнери, които ще прославят България по света. Произведеното в България винаги е било гаранция за
качество“, посочи г-жа Йотова, вицепрезидент на Република България.
„Текстилната и модната промишлености са сред най-динамично развиващите се отрасли у нас. В тях работят 90 000 души. Производството на
облекло формира 7.1% от добавената
стойност в българската икономика, а
на текстила – още 1.7%. Индустрия 4.0
е в тази изложбена зала, тук е показано последно поколение машини, с чиято
помощ добрите дизайнерски идеи ще носят нова добавена стойност“, изтъкна
Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката.
„ТексТейлър Експо“ вдигна значително нивото на българската мода и вдъхновява
младите хора, които искат да се развиват в тази област“, подчерта в своето
приветствие Иван Донев, световно признат моден стилист.
„ТексТейлър Експо“ показва естетическите търсения и технологичните иновации в модната индустрия. Затова е
полезно за специалистите и интересно
за широката публика“, заяви д-р Иван
Соколов, главен изпълнителен директор
на Международен панаир Пловдив.

ЗАЛАТА

Зала 13 събра изложители и посетители в пространство от 6500
кв.м, разпределени в сектори, съответстващи на профила на изложителите – машини и оборудване,
материали, платове и консумативи,
готово облекло, дизайнерска зона,
презентационни острови, Creative
lab пространство, сцена за ревюта, семинари и презентации, професионално обучение – училища и
университети.

ИЗЛОЖИТЕЛИ
Във второто си издание ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО привлече 82 изложители
от 8 държави - България, Германия, Гърция, Испания, Китай,
Румъния, Турция и Холандия.

машини и оборудване

платове
КОНСУМАТИВИ

ОБЛЕКЛО
РЪЧНО ИЗРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ

ВИСША МОДА

посетители
ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО привлече интереса на над 2500 посетители от
16 държави - България, Германия,
Гърция, Испания, Италия, Китай, Македония, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Чехия, Швеция.
Основният профил на посетителите е собственици и управители на
предприятия от текстилния бранш,
лица, участващи във вземането на
решения в съответната фирма, специалисти и професионалисти от
бранша. Изложбата бе посетена и
от представители на академичната общност и научно-техническите
среди.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Creative Lab
Изключително успешният стилист Иван Донев
беше специален гост на ТЕКСТЕЙЛЪР ЕКСПО
2019 с дизайнерска работилница Creative lab.
В нея взеха участие над сто участници. В продължение на два дни той показа на младите
дизайнери не само как да създават модели, но
и как да изградят своя визия и да наложат себе си като бранд, оставяйки
отпечатък в модата. Иван Донев демонстрира тънкости за изработването на всеки детайл.

семинари и презентации
Организация на производството и
оптимизация на разходите за персонал
в шивашката промишленост
Славей Щерев
Изследване и колекциониране
на случайности. Устойчивост в модата
Мотивационна презентация
на дизайнера Паулина Цветанова
Мултиплициращо събитие
по проект ТЕКСТРА
Презентация
Fashion Trends AW 2020/21
гл. ас. д-р Кристина Савова,
Нов български университет
Презентация
Бранд позиционирането мисия задължителна
гл. ас. д-р Стефания Темелкова,
Нов български университе
Екологията в облеклото
Иван Донев

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
модни ревюта
Ива Господинова, ИВ СТАЙЛ
Колекция „ELEGANCE” –
класически, стилни, елегантни

ПАУЛИНАС ФРЕНДС
Колекция, вдъхновена от страстта и копнежа за пътуване
Модна къща
„БАНДЕРОЛ”
Колекция
„MOONLIGHT”,
вдъхновена от
лунното сияние.

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
модни ревюта
Изложението даде възможност на професионалните училища и университетите да представят младите таланти и заявят решително своето място в бъдещето на текстилната
индустрия и модата.
Нов български университет
Колекция „Urban Beat“
на дизайнера Ивияна Зашева
Колекция „SWAP”
на дизайнера Анна Манукян
Варненски свободен университет
Тема „Колаж“
Представят се модели на:
Росица Георгиева, Стела
Димитрова, Десислава Веселинова
Югозападен университет
Колекция „Thousand Identities“
на дизайнера Цветелина Стоянова
Колекция „A La Chanel”
на дизайнера Моника Станева
Колекция “Woman White”
на дизайнера Даница Стоянова
Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство
Тема „SPACE AGE”
Представят се модели на: Ива
Станева, Полина Димова, Диди
Богданова, Божидар Петров,
Еми Клевец

Всички изложители
на ТЕКСТЕЙЛЪР
ЕКСПО бяха
удостоени
с дипломи
за участие.

очакваме ви отново през 2020 г.!

Повече информация на www.textailorexpo.com

