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INTERNATIONAL EXHIBITION - FIBRES, YARNS, KNITWEAR
CITÉ DE LA MODE & DU DESIGN

6-7 HEINÄKUUTA 2016
Kansainväliset messut – kuidut, langat taso- ja pyöröneuleisiin ja vaatetuskankaisiin, valmisneuleiden valmistajat ja tuotemerkit.

S

hanghain ja New Yorkin menestyksen siivittämänä SPINEXPOTM
asettuu Eurooppaan: SPINEXPOTM Paris järjestetään Cité de la Mode
et du Design -keskuksessa Pariisin keskustassa 6. ja 7. heinäkuuta 2016.
SPINEXPOTM on Euroopan ensimmäinen kehräämö- ja neulealaan erikoistunut
kansainvälinen esittelytilaisuus. Ensimmäisille messuille odotetaan kansainvälisesti
tunnettuja näytteilleasettajia kaikkiaan 75, ja niillä esitellään kehräämö- ja neulealan
markkinajohtajien kokoelmat, jotka on valikoitu tuotteiden merkittävyyden ja
luovuuden perusteella.
Ammattilaisille suunnattujen SPINEXPOTM-messujen tehtävänä on edistää
innovaatiota suora- ja pyöröneuleisiin sekä vaatetuskankaisiin tarkoitettujen
lankojen kehräämöalalla esittelemällä kansainväliselle ostajakunnalle kuituihin
ja tekstiililankoihin erikoistuneita yrityksiä sekä tasoneuleiden valmistajia.
Alkujaan Shanghaissa järjestetyt messut ovat toimineet maailmanlaajuisen
tekstiiliteollisuuden vauhdittajana ja saattavat jatkossakin yhteen kehrääjät ja
neulevalmistajat sekä tekstiililankoja käyttävät asiakkaat. Samalla ne edistävät
näytteilleasettajien tutkimus- ja kehitystyötä mahdollistamalla laadun ja innovaation
tuloksekkaan yhteensovittamisen kansainvälisillä tekstiilimarkkinoilla.
SPINEXPOTM tunnetaan ostajien keskuudessa tärkeänä solmukohtana, josta
poimitaan ideoita, luovuutta ja inspiraatiota tuleviin sesonkeihin.
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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
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28TH EDITION

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

Suunnittelijoiden työ on muuttunut aiemmista vuosista, sillä nykyään on
yhdistettävä hinta, laatu ja tyylikkyys: tyylistään valmistajat tunnetaan, samoin
laadukkaista tuotteista ja houkuttelevista hinnoista! Tekstiilialan on uudistuttava
jakelun voimakkaan muutoksen edessä: kuluttajat ovat jatkuvasti ajan hermolla
älypuhelimien nettiyhteyksien ansiosta ja saavat keskeytyksettä tietoa sosiaalisesta
mediasta. Merkkituotevalmistajien on esiteltävä kokoelmia yhä tiheämmin ja
vakuuttavammin asiakaskunnan houkuttelemiseksi myymälöihin ja sähköisten
kauppapaikkojen vilkastuttamiseksi.
Lankojen ja tekstiilikuitujen sekä neuleiden ja aktiiviurheiluvaatteiden sisäänostajat
hakevat nyt erityisesti luotettavia tuotteita. Siksi lankojen ja neuleiden sisäänostajien
on esiteltävä kuluttajille luotettavia tuotteita, joissa yhdistyvät laatu ja innovaatiot.
Kansainvälisten erikoisvalmistajien tarjonnan on lähestyttävä eurooppalaisasiakkaita: juuri tämä on pääsyynä SPINEXPOTM Paris’n järjestämiselle Euroopan ytimessä. Vuoropuhelun helpottaminen ja kokoelmien esittely miellyttävässä ympäristössä tuovat esiin näytteilleasettajien identiteetin ja kokoelmien luovuuden.
SPINEXPOTM Paris esittelee tuotteiden ennakko-ostoa ajatellen harkittuna
ajankohtana, muita messuja ennen, kehräämö- ja neulealan markkinajohtajien
valikoimat active wear-, taso- ja pyöröneule-, vaatetuskangas-, koruommel- ja
pitsitoimialoille sekä kaikille kuitujen ja tekstiililankojen käyttäjille.
Messuilla esitellään kokoelmat syksyksi/talveksi 2017–18 sekä kevään/kesän 2017
bestsellerit. Samalla tarjotaan yhteenveto keskihintaisen ja ylellisyystuotannon
parhaista kokoelmista sekä järjestetään Shanghain ja New Yorkin messuilla
mainetta luoneita trendiesittelyjä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT:

www.spinexpo.com
blog: www.spinexplore.com

China: charlotte@spinexpo.com
France: Olivier Medman - olivierm@spinexpo.com
Canada: Vincent Tafanelli - v.tafanelli@spinexpo.com
Hong Kong: theas@spinexpo.com
USA: cblack@spinexpo.com
Japan: jojiwatanabe@spinexpo.com

