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Przygotowania do jesiennej edycji Targów Mody Poznań rozpoczęte!
27-28.08.2019 r. godz. 9:00-17:30
Przed nami kolejna, jesienna już edycja Targów Mody Poznań – największego
wydarzenia branżowego w Polsce. W dniach 27-28.08.2019 prestiżowy pawilon
Poznań Congress Center ponownie wypełnią stoiska pełne najnowszych,
sezonowych trendów i bogatą ofertą przedsiębiorców z całego świata.
Wydarzenie, które od lat cieszy się ogromną popularnością wśród wystawców i zwiedzających,
ponownie zaprosi do współpracy podczas sierpniowych Targów Mody marki z Polski i kilkunastu innych
państw. Słynąca przede wszystkim z biznesowego charakteru impreza, swoim zakresem obejmuje
takie działy jak odzież damska, męska, obuwie, akcesoria, galanteria i dodatki.
Podczas targów zaprezentowane zostaną najnowsze kolekcje na sezon jesień/zima poprzez
podkreślenie nadchodzących trendów, co do których inspiracje producenci czerpią ze światowych
tygodni mody. Wśród wystawców pojawią się nie tylko stali bywalcy, którzy doskonale znają
wymagania swojego klienta, ale również nowe, niszowe marki młodych projektantów, a także
absolutna nowość – producenci, dla których w przypadku odzieży – prym wiedzie ekologia
i zrównoważony rozwój.
Najmodniejsze projekty można będzie podziwiać także podczas zjawiskowych pokazów mody.
Tak naprawdę, to najlepsza forma prezentacji ubrania, by móc dokładnie przyjrzeć się detalom,
fasonom czy temu w jaki sposób układają się na ciele materiały.
Targi Mody Poznań zrzeszają wiele ciekawych osobistości z branży mody. W trakcie wydarzenia
pojawiają się również znane twarze. Podczas poprzedniej edycji gościem honorowym był Jerzy
Antkowiak, twórca Polskiej Mody, Natasza Urbańska, Paulina Smaszcz-Kurzajewska i Anna Karwan.
Gala Polskiej Mody
Zaraz po intensywnym, pierwszym dniu kontraktacyjnym odbędzie się uroczysty wieczór branżowy,
zrzeszający międzynarodowe grono przedsiębiorców i projektantów mody, a także ich najwierniejszych
klientów. Na wyeksponowanym cat walku przy dynamicznym akompaniamencie muzyki, modelki
i modele zaprezentują premierowe kolekcje największych marek modowych.
Grono ekspertów na jednej scenie
Po raz drugi w trakcie targów odbędzie się Kongres Fachowców – ekspercka debata na temat branży
mody i zastosowaniu w niej najnowszych technologii, social-mediów i współczesnych trendów.
Elementem dodanym będzie również obecność specjalistów, którzy opowiedzą nieco o aspekcie
ekologii i zero-waste w modzie – przodującym trendzie, coraz chętniej wykorzystywanym przez
odzieżowe marki na całym świecie. Udział wybitnych jednostek sprawia, że Kongres to wydarzenie
niezwykle oblegane, pozwalające spojrzeć na świat mody z zupełnie innej perspektywy.
Uczestnictwo w wydarzeniu
Rejestracja wystawców już się rozpoczęła. Aby dołączyć do grona prestiżowych marek, które rozszerzą
portfolio Targów Mody Poznań, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz na stronie internetowej.

Wszystkie osoby związane z branżą mody, takie jak właściciele czy managerowie sklepów,
marketingowcy, studenci mody, fotografowie czy styliści mogą wziąć udział w targach bezpłatnie,
rejestrując się wcześniej na stronie internetowej. Osoby niezwiązane z branżą fashion mają możliwość
wzięcia udziału w wydarzeniu poprzez kupienie biletu.
Szczegóły: www.targimodypoznan.pl
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