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Internasjonal messe – fibrer, spinnerier for rettstrikk, rundstrikk og veving av
bekledningsstoff, produsenter og kjente merker for prêt-à-porter trikotasje.

R

tter suksessen i Shanghai og New York, kommer SPINEXPOTM til
Europa. Fagmessen SPINEXPOTM går av stabelen i Paris, i Cité de
la Mode et du Design, midt i storbyen, den 6. og 7. juli 2016.

SPINEXPOTM er den første internasjonale messen som holdes for spinnerier og
trikotasje i Europa. På denne messen kan man møte 75 utstillere av internasjonalt
renommé, og man vil få presentert kolleksjonene til ledende firmaer innen spinneriog trikotasjebransjen. Disse er blitt plukket ut på grunn av sine dagsaktuelle
produkter som setter kreativiteten i høysetet.
Fagmessen SPINEXPOTM har som formål å promotere innovasjon innen
spinnerisektoren for rettstrikk, rundstrikk og også for bekledningsstoff, ved å
presentere et internasjonalt utvalg av produsenter som har spesialisert seg innen
tekstil-og spinnerisektoren, og trikotasjeprodusenter (rettstrikk.) Messen, som
først ble holdt i Shanghai, er blitt en slags katalysator for tekstilindustrien på
verdensbasis, og fortsetter å være et sentralt samlingspunkt hvor spinnerier og
trikotasjeprodusenter får direkte kontakt med kunder som bruker garn og tekstiler
i sin produksjon. Messen er blitt en drivende kraft når det gjelder å stimulere til
forskning og utvikling blant de utstillende bedrifter, for å kunne imøtekomme
på best mulig måte kravene til kvalitet og innovasjon på det internasjonale
tekstilmarkedet.
Kjøperne anser SPINEXPOTM som en viktig plattform hvor de kan hente idéer,
kreativitet og inspirasjon for de kommende sesongene.
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I dag arbeider designerne ikke på samme måte som før. I tillegg til å fokusere
på design, må de også integrere parametrene pris og kvalitet i sitt arbeide.
Formgivning er viktig, men produktene må være av god kvalitet, og prisene så
konkurransedyktige som mulig! Tekstilsektoren må holde fokus på fornyelse,
dersom den skal ta kunne ta utfordringene fra salgsbransjen, som er i ferd med
å gjennomgå radikale forandringer, med forbrukere som er konstant online ved
hjelp av mobiltelefonen, som surfer kontinuerlig på nettet, og som stadig holdes
orientert via sosiale medier. De store merkene må oftere ut med nye kolleksjoner,
og må legge seg i selen for å trekke kunder til sine butikker, samtidig som de må
sørge for økning i salget over Internett.
Når det gjelder kjøpernes etterspørsel etter garn, tekstilfibrer, strikkede og heklede stoffer og spesialstoffer for sportstøy, er dagens hovedkriterie kvaliteten på produktet. Kjøperne av garn, tråd og strikkede stoffer er ute etter å kunne presentere pålitelige produkter for sine brukere, produkter som både er innoverende og av høy kvalitet.
Tilbudet fra internasjonale tekstilspesialister må nærme seg de europeiske
kundene. Nettopp derfor holdes fagmessen SPINEXPOTM i Paris, midt i Europa.
Hvis man får til en god dialog, og presentasjon av kolleksjonene i flotte omgivelser,
sier det seg selv at man vil kunne fremheve kolleksjonenes identitet, og kreativiteten
som gjenspeiler seg i dem.
SPINEXPOTM Paris vil fastsette en dato for forhåndsvisning, for å gi muligheter til
forhåndssøk blant de ledende produsenters produkter innen trikotasje og spinning
av garn og tråd. Kolleksjonene skal slå an både med tanke på sportstøy (active
wear), trikotasje (rettstrikk og rundstrikk), veving av bekledningsstoff, konfeksjon
av broderi og blonder, for ikke å nevne sektoren tekstilfibrer og garn.
På messen presenteres kolleksjonene for Høsten/Vinteren 2017-18, men også
bestselgerne for Våren/Sommeren 2017. Man vil også finne det som går igjen i
kolleksjonene i middels- og toppsjiktet, samt presentasjon av de nye trendene,
som messene i Shanghai og New York opprinnelig ble kjent for.
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