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Internationell mässa - fibrer, vävning av rätlinjig, cirkulär mesh och vävning för
kläder, tillverkare och varumärken för konfektionskläder

E

fter att ha varit framgångsrik i både Shanghai och New York, flyttar
nu SPINEXPOTM till Europa med lanseringen av SPINEXPOTM Paris.
SPINEXPOTM kommer att hållas i Paris på Cité de la Mode et du Design, i
centrala Paris, den 6 och 7 juli 2016.
SPINEXPOTM är den första internationella mässan som specialiserat sig på vävning
och stickning i Europa. Den första upplagan av mässan kommer att visa upp 75
internationellt kända utställare, och mässan kommer även att visa upp kollektioner
från de ledande representanterna inom branschen vävning och stickning.
Representanterna har valts ut med tanke på deras relevans och kreativitet.
SPINEXPOTM är en mässa vars mål är att främja innovation inom vävning för
rätlinjig och cirkulär mesh och vävning av tyger till kläder, genom en internationell
presentation av företag som specialiserat sig på textil, garner och fibrer och
tillverkare av stickat. Mässan lanserades först i Shanghai och har där spelat rollen
som katalysator för den globala textilindustrin och mässan fortsätter även att vara
ledande när det gäller att skapa kontakter mellan företag inom vävda tyger och
tillverkare av mesh och deras kunder för garntextiler. Mässan spelar även en roll
när det gäller att stimulera forskning och utveckling för utställande företag och
för att göra det möjligt för företagen att på ett bättre sätt möta kraven på balans
mellan kvalitet och innovation på den internationella textilmarknaden.
För köparna är SPINEXPOTM en viktig plattform där man kan hitta idéer, kreativitet
och inspiration för kommande säsonger.

…/…

SPINEXPO PARIS
TM

save
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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

Idag arbetar stylister på ett annorlunda sätt jämfört med hur det var tidigare
och stylisterna måste inkludera pris, kvalitet och stil. Eftersom stil är viktigt
måste produkterna vara av hög kvalitet och ha så attraktiva priser som möjligt!
Textilindustrin måste förnya sig eftersom den står inför en radikal förändring
av fördelningen, med konsumenter som konstant är uppkopplade med sina
mobiltelefoner, som ständigt surfar på Internet och som hela tiden får information
från sociala nätverk. Varumärken måste visa upp mer och mer attraktiva
kollektioner i allt snabbare takt för att kunna locka sina kunder i butiken och öka
e-handeln på sina webbplatser.
Att hitta köpare till garner och textilfibrer samt stickat och aktiva sporttyger beror på
hur tillförlitliga produkterna är. Köpare av garner och tyger måste därför kunna visa
upp tillförlitliga produkter som kombinerar kvalitet och innovation för sina kunder.
Utbudet av internationella specialister måste närma sig sina europeiska kunder:
detta är den främsta anledningen till att SPINEXPOTM organiseras i Paris, i hjärtat
av Europa. Syftet är också att underlätta dialog och presentation av kollektioner
inom en sofistikerad ram för att stärka identiteten och kreativiteten i kollektionerna.
SPINEXPOTM Paris kommer att presenterar en förhandsvisning (på ett datum som
valts för att tillfredsställa produktsökning) av de ledande företagens kollektioner
av vävda tyger och mesh och som vänder sig mot företag inom active wear,
rätlinjiga och cirkulära stickade tyger, vävda tyger, broderier och spetsar samt till
alla användare av fibrer och garn.
Mässan kommer att visa upp kollektioner för höst/vinter 2017-18 samt bästsäljare
från säsongen vår/sommar 2017. Mässan kommer även att ge en sammanfattning av
de bästa kollektionerna från medium till hög kvalitet tillsammans med presentationer
av trender vilket var mycket populärt på mässorna i Shanghai och New York.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

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

