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Λονδίνο, 14 Φεβρουαρίου 2020 

 

Διεθνής Έκθεση Ένδυσης και Υπόδησης “Pure London” 
Λονδίνο, 9-11/2/2020 

 

 

Μεταξύ 9 και 11 Φεβρουαρίου 2020 διεξήχθη στο Λονδίνο η έκδοση φθινόπωρο – χειμώνας 
’20/21 της διεθνούς έκθεσης ένδυσης και υπόδησης “Pure London”. Πρόκειται για σημαντική 
εμπορική εκδήλωση του τομέα prêt-à-porter, υποδήματος και αξεσουάρ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, απευθυνόμενη μόνο σε επαγγελματίες. Η έκθεση διοργανώνεται παράλληλα με τη 
μικρότερη “Pure Origin”, που εστιάζει στις εισροές της βιομηχανίας ένδυσης και ο συνδυασμός 
των δύο φέρνει σε επαφή όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του κλάδου, από τις πρώτες ύλες 
μέχρι τα έτοιμα ενδύματα. 

Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, στις δύο εκθέσεις συμμετείχαν αθροιστικά 628 
εκθέτες από 43 χώρες, αριθμός αρκετά περιορισμένος σε σχέση με τους 762 εκθέτες των δύο 
προηγούμενων διοργανώσεων του 2019 (φθινόπωρο – χειμώνας ’19/20 και άνοιξη – καλοκαίρι 
’20). Ειδικά στην Pure London, οι συμμετοχές ανήλθαν σε 457. Εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, 
που είχε την πολυπληθέστερη εκπροσώπηση (203 εταιρείες), μεγάλη συμμετοχή κατέγραψαν 
ακόμα οι Ιταλία (29 εταιρίες), Γαλλία (24), Τουρκία (24), Ισπανία (21), Δανία (16), Μαλαισία 
(15), Γερμανία (14), Πολωνία (12) και Ινδία (10). Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 
αυτόνομα τέσσερεις εταιρείες, εκ των οποίων η μία για πρώτη φορά.   

Την πρώτη ημέρα της έκθεσης επικρατούσε εξαιρετική κακοκαιρία, που επηρέασε τις 
αεροπορικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε όλη τη χώρα. Η έκθεση παρουσίασε 
συνολικά χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με το παρελθόν, η οποία εκτός της ατυχούς 
συγκυρίας των καιρικών συνθηκών ενδέχεται να συνδέεται με την αβεβαιότητα σχετικά με το 
υπό διαμόρφωση επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ. 

Πάντως, η Pure London παραμένει αξιόλογο πλαίσιο για τη διατήρηση και ενδυνάμωση των 
σχέσεων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες τους, 
ανεξάρτητα από το γεγονός της χαμηλότερης επισκεψιμότητας, που είναι περιοριστικός 
παράγοντας για την ανεύρεση νέων πελατών, προς το παρόν λόγω της αβεβαιότητας για το τι 
θα ισχύει μετά την 1/1/2021, δηλαδή τη λήξη της μεταβατικής περιόδου εντός της οποίας θα 
πρέπει να συμφωνηθεί η νέα εμπορική σχέση των δύο μερών, ΗΒ και ΕΕ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Pure London είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
www.purelondon.com. Η διοργάνωση άνοιξη – καλοκαίρι ’21 θα πραγματοποιηθεί στο 
Λονδίνο μεταξύ 19 και 21 Ιουλίου 2020. 
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