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International messe – fibre, garner til fladstrik, rundstrik samt vævede beklædningsstektiler, producenter og mærkevarer prêt-à-porter fremstillet af strikkede
stoffer.

S

tyrket af succeserne fra Shanghai og New York, kommer SPINEXPOTM
nu til Europa med lanceringen af SPINEXPOTM Paris, som afholdes
midt i Paris, i Cité de la Mode et du Design, den 6. og 7. juli 2016.
SPINEXPOTM er den første internationale præsentation i Europa specielt for
branchen for garner og strikkede varer og stoffer. Til denne første udgave af
messen forventes deltagelse af 75 internationalt anerkendte udstillere, som alle er
udvalgt for deres betydning og deres kreative produkter, og der vises kollektioner
fra de førende virksomheder på områderne for garn og strikkede varer og stoffer.
SPINEXPOTM er en fagmesse, hvis formål er at fremme innovationen i de
forskellige sektorer, der omfatter garner til fladstrik og rundstrik samt vævede
beklædningsstoffer, med denne internationale præsentation af virksomheder, der
har specialiseret sig i fibre og tekstilgarner samt fremstilling af fladstrikkede varer.
Messen har sin oprindelse i Shanghai og har haft betydning som katalysator for
tekstilindustrien på verdensbasis, og den er fortsat den bærende kraft, hvor der
skabes forbindelser mellem garnproducenter og producenter af fladstrikkede
varer og deres kunder til tekstilgarner, et motorrum, hvor udstillernes forskning
og udvikling stimuleres, hvor de har lejlighed til på bedst mulig måde at finde en
balance mellem kvalitet og innovation i det internationale tekstilmarked.
Indkøberne betragter SPINEXPOTM som en betydningsfuld platform, hvor de kan
finde ideer, kreativitet og inspiration til de kommende sæsoner.
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dates

1ST EDITION

6-7 JULY 2016
AT THE CITÉ DE LA MODE & DU DESIGN
34 QUAI D’AUSTERLITZ - 75013 PARIS

SPINEXPO NEW YORK
TM

8TH EDITION

19-20-21 JULY 2016
NEWLY BUILT BROOKLYN EXPO CENTER (GREENPOINT)
79 FRANKLIN STREET - BROOKLYN - NEW YORK

SPINEXPO SHANGHAI
TM

28TH EDITION

30-31 AUGUST 1 SEPT. 2016
THE SHANGHAI WORLD EXPO CONVENTION & EXHIBITION CENTRE
N° 1099 GUOZHAN RD - PUDONG - SHANGHAI

Designerne arbejder i dag anderledes end de gjorde forhen, og de skal integrere
pris, kvalitet og stil, hvor ikke mindst stil er en vigtig faktor, hvor produkterne skal
have høj kvalitet og priserne være så forførende som muligt! Tekstilbranchen
skal opfinde sig selv på ny over for de radikalt ændrede distributionsformer, hvor
forbrugerne i den grad har kontakten i fingerspidserne via deres mobiltelefoner,
ved konstant at surfe på internettet og uafbrudt at modtage informationer via de
sociale netværk. De enkelte brands skal fremvise kollektioner langt hyppigere og
langt mere iøjnefaldende for at lokke kunderne ind i butikken og skabe dynamik i
e-handelen.
Indkøbernes efterspørgsel i dag efter garner og tekstilfibre samt tekstilstrik og
aktiv sportsbeklædning bygger på deres tiltro til de mest eftertragtede produkter.
Indkøbere af garner og strikkede varer er derfor nødt til at præsentere deres
kunder for troværdige produkter, der forener kvalitet og nytænkning.
De internationale specialisters tilbud skal nærme sig deres europæiske kunder
– derfor er SPINEXPOTM arrangeret i Paris, i hjertet af Europa. Ved at fremme
dialogen og præsentere deres kollektioner i en elegant ramme sætter de fokus på
det innovative i deres kollektioner.
SPINEXPOTM Paris tilbyder en forpremiere på en nærmere fastsat dato, hvor der
tilbydes et smugkig efter produkter, kollektionerne fra de førende producenter af
garner og strikkede varer, som henvender sig til active wear, både fladstrikkede og
rundstrikkede varer, beklædningsstoffer, broderi og kniplinger, og i det hele taget
alle brugere af fibre og tekstilvarer.
På messen vises kollektioner for efterår/vintersæson 2017-18 samt bestsellers
for sæsonen 2017, og de bedste kollektioner fra både midterfeltet og den øverste
ende vil blive sammenfattet i en højere enhed sammen med en præsentation af de
tendenser, som har skabt opmærksomhed på messerne i henholdsvis Shanghai
og New York.
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