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Ενδιαφέρεστε 
 

 να προωθήσετε και να παρουσιάσετε τα σχέδια και τις δημιουργίες 
σας με σκοπό να βρείτε αξιόπιστους συνεργάτες στο εξωτερικό? 

 να αντιπροσωπεύσετε ξένες επωνυμίες από το χώρο της μόδας στην 
Κύπρο? 

 να ενημερωθείτε από διεθνείς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες 
για τις νέες τεχνολογίες στη βιομηχανία της μόδας και τις τάσεις της 
αγοράς? 

 

Η Διεθνής Έκθεση «Torino FashionWeek#2» στo Τορίνο της Ιταλίας αποτελεί 
ιδανική επιλογή. 

 
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου – 3 
Ιουλίου 2017, το Δίκτυο «Enterprise Europe Network» (ΕΕΝ) θα διοργανώσει εκδήλωση μεσιτείας 
(Επιχειρηματικές Συναντήσεις), με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συνεργασιών.  
  
Η εκδήλωση μεσιτείας απευθύνεται σε: 

- Σχεδιαστές Μόδας και Στυλίστες (ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ) 

- Νέους σχεδιαστές και παραγωγούς 

- Βιομηχανίες υφασμάτων και αξεσουάρ 

- Ειδικούς σε θέματα μόδας και branding  

- Έμπορους λιανικής πώλησης, διανομείς, πράκτορες, προμηθευτές, αγοραστές που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας 

- Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce agencies) 

- Τεχνικούς Τεχνολογίας Ενδυμάτων και Υποδημάτων 

 
Διαδικασία συμμετοχής 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα 
συμμετοχής (https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017) και να υποβάλουν το 
προφίλ τους (ζήτηση ή προσφορά επιχειρηματικών προτάσεων) μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017 

 Tα προφίλ δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικό κατάλογο και αποτελούν τη βάση για τη 
διοργάνωση διμερών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες.  

 Αναζητήστε στα δημοσιευμένα προφίλ τους συνεργάτες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας 

https://www.b2match.eu/to2-fashionmatch2017


και ζητήστε τους να τους συναντήσετε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μεσιτείας στον 
προκαθορισμένο χώρο (Η ακριβής τοποθεσία διεξαγωγής των επιχειρηματικών 
συναντήσεων θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες). Οι Αιτήσεις για συναντήσεις είναι 
ανοικτές από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017 

 Κάθε συμμετέχοντας θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη 
διοργάνωση. 

 Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στις 29 - 30 Ιουνίου 2017. 
 
Κατά την εγγραφή σας, επιλέξτε το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ως τοπικό 
Γραφείο Υποστήριξης (Support Office), ώστε να σας βοηθήσουμε σε όλη τη διαδικασία της 
συμμετοχής σας. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τρείς (3) 

δημιουργίες της συλλογής τους κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης Μεσιτείας. Θα έχουν Δωρεάν 

είσοδο σε επιδείξεις πασαρέλας (ως κοινό), σε εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης «Torino 

FashionWeek#2» και Δωρεάν συμμετοχή σε 2 εργαστήρια (workshops): 

1. «Workshop on Innovation and new trends in the fashion industry» 

2. «Workshop: Round Table on digital services and trends and case studies in  the fashion 

industry» 

Να αναφέρουμε ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση μεσιτείας, στα εργαστήρια και στις επιδείξεις 
πασαρέλας ως κοινό είναι ΔΩΡΕΑΝ.  
 

Επιπλέον, αν είστε σχεδιαστής έχετε την ευκαιρία να λάβετε μέρος σε επίδειξη πασαρέλας 

καταβάλλοντας το ποσό των 1.000 ευρώ το οποίο συμπεριλαμβάνει τα έξοδα για την παροχή 

μοντέλων, make-up artists, κομμωτών, βοηθητικού προσωπικού στα παρασκήνια για την επίδειξη 

και logistics. Κάθε συμμετέχοντας στην επίδειξη πασαρέλας θα πρέπει να παρουσιάσει είκοσι 

(20) δημιουργίες. Η συμμετοχή στην επίδειξη πασαρέλας θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέχρι τις 

31 Απριλίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στους διοργανωτές της 

Έκθεσης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Timoda@outlook.it και κοινοποίηση (cc) 

f.leonetti@pie.camcom.it (υπόψην κας. Federica Leonetti) 

 

 
Περισσότερες πληροφορίες 

Ζωή Πιερίδου 
Βοηθός Λειτουργός 
Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ: 22889769 
E-mail: bsccyz@ccci.org.cy 
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