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Αποτίμηση διαδικτυακών εκθέσεων Momad, Bisutex, Madridjoya και Intergift 

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

15.04 - 15.05.2021 

 

Πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ 15 Απριλίου και 15 Μαΐου, οι διαδικτυακές εκθέσεις Momad, 

Bisutex, Madridjoya και Intergif Live Connect, που αφορούν τους κλάδους της μόδας, του 

ψευδοκοσμήματος, των πολύτιμων κοσμημάτων και ειδών δώρου αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες 

εκθέσεις αποτελούν τις σημαντικότερες των εν λόγω κλάδων στην Ισπανία και συνηθίζεται να 

εορτάζονται εις διπλούν κάθε έτος. Σημειώνεται ότι, αρχικά, οι Bisutex, Madridjoya και Intergift 

είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο τ.έ στους χώρους του Ifema, επίσημου φορέα κλαδικών 

εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της Μαδρίτης, όμως δεδομένης της πορείας της 

πανδημίας, οι διοργανωτές αποφάσισαν να τις αντικαταστήσουν με τη διαδικτυακή τους μορφή.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν την ευκαιρία να 

συνεχίσουν να αναπτύσσουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο καθώς και να γνωρίσουν, μέσω των 

ειδικών διαδικτυακών εκδηλώσεων, τις νέες τάσεις και την πορεία της μόδας και του κοσμήματος 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας καθώς και την πορεία που αναμένεται για το επόμενο διάστημα. 

Σημειώνεται ότι η κλωστοϋφαντουργία και ο τομέας της μόδας γενικότερα, όπως και στον 

υπόλοιπο κόσμο, εξίσου και στην Ισπανία, έχει πληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κρίση της 

πανδημίας. Επομένως, παρά την απουσία φυσικής παρουσίας, η διαδικτυακή μορφή της 

έκθεσης είχε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των επαφών των επιχειρήσεων με του πελάτες και 

άλλες επιχειρήσεις, καθώς και στην αναζήτηση νέων συνεργασιών.  

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω διαδικτυακές εκθέσεις αποτέλεσαν τον προάγγελο των 

επερχόμενων εκθέσεων, που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο σε υβριδική μορφή, τόσο 

με φυσική παρουσία στους χώρους του Ifema όσο και με τη διαδικτυακή τους μορφή. 

Αναλυτικότερα, η έκθεση μόδας Momad θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 17 και 19 Σεπτεμβρίου, 

ενώ, σύμφωνα με τον ισπανικό τύπο, οι διοργανωτές θα δώσουν έκπτωση στους εκθέτες, 

προκειμένου να διευκολύνουν τη μεγαλύτερη δυνατή παρουσία. Η έκθεση ειδών δώρου Intergift 

θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 και 19 Σεπτεμβρίου ενώ οι Bisutex και Madridjoya μεταξύ 16 και 

19 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, φέτος αποφασίστηκε η σημαντικότερη πασαρέλα της Ισπανίας, η 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, να διοργανωθεί κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης 

των ανωτέρω εκθέσεων και, συγκεκριμένα, μεταξύ 16 και 19 Σεπτεμβρίου.  

Επομένως, οι εκθέσεις Σεπτεμβρίου έχουν ιδιαίτερη σημασία για το χώρο της μόδας και του 

κοσμήματος, αφού αποτελούν την απόδειξη της επιστροφής των κλάδων αυτών στα επίπεδα 

προ πανδημίας. Παράλληλα, όσοι παρευρεθούν στους χώρους του Ifema θα έχουν τη 

δυνατότητα να γνωρίσουν τις τάσεις που θα επικρατήσουν το φετινό χειμώνα, ενώ μέσω του 

Live Connect δίνεται η δυνατότητα της συνεχούς επαφής με πελάτες και άλλες επιχειρήσεις.  
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Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, κρατά συνεχώς ενήμερες τις ελληνικές επιχειρήσεις μόδας και 

κοσμήματος, που συμμετέχουν στις εκθέσεις της Ισπανίας, καθώς και τον αντίστοιχο κλαδικό 

φορέα, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).  
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