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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Munich Fabric Start 2021 
 
 

Από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου τ.έ. έλαβε χώρα στο Μόναχο, με φυσική 

παρουσία, η Διεθνής Έκθεση Munich Fabric Start, η οποία διοργανώνεται δύο φορές ετησίως 

στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας. Η Δ.Ε. Munich Fabric Start απευθύνεται αποκλειστικά σε 

εμπόρους και θεωρείται από τις σημαντικότερες εκθέσεις στον τομέα του υφάσματος και του 

έτοιμου ενδύματος στην Ευρώπη. Η επόμενη Μunich Fabric Start Spring.Summer θα 

πραγματοποιηθεί από 25.1 – 27.1.2022. 

Ο εκθεσιακός φορέας Munich Fabric Start Exhibitions GmbH εφάρμοσε λόγω της 

πανδημίας ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο μέτρων προστασίας των επισκεπτών και 

εκθετών. Οι συμμετέχοντες στην έκθεση όφειλαν να φέρουν είτε πιστοποιητικό 

εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης ή θα έπρεπε να είχαν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 

test PCR (εντός 72 ωρών) ή σε τεστ rapid (εντός 48 ωρών). Οι επισκέπτες είχαν την 

υποχρέωση να φορούν μάσκα προστασίας τύπου FFP2, ενώ στον χώρο της έκθεσης 

λειτουργούσε διαγνωστικό κέντρο ελέγχου. 

Περίπου 800 εκθέτες από 30 χώρες παρουσίασαν προϊόντα, κολεξιόν φθινόπωρο - 

χειμώνας 22/23, υφασμάτων, έτοιμων ενδυμάτων, αξεσουάρ και σχετικού εξοπλισμού. Στην 

έκθεση παρευρέθηκαν περί τους 13.400 διεθνείς επισκέπτες. Σημειώνεται ότι προηγούμενη 

προ-πανδημίας έκθεση συμμετείχαν περίπου 1.000 εκθέτες, ενώ ο συνολικός αριθμός των 

επισκεπτών υπερέβαινε τους 20.000. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έλαβαν χώρα παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις, 

όπως εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις 

τρέχουσες τάσεων της μόδας. 

Στη φετινή Munich Fabric Start συμμετείχαν 19 ελληνικές εταιρείες (επισυνάπτεται 

σχετικός κατάλογος). Επισημαίνεται ότι περί τις 12-15 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν 

σταθερά τα τελευταία έτη ως εκθέτες στην εν λόγω έκθεση, προκειμένου να συναντηθούν με 

τους υφιστάμενους πελάτες τους, να εξασφαλίσουν νέες παραγγελίες και να αναπτύξουν 

νέες επιχειρηματικές συνεργασίες με γερμανικές επιχειρήσεις. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής στατιστικής Υπηρεσίας Destatis, οι ελληνικές 

εξαγωγές υφασμάτων και ενδυμάτων στη Γερμανία ανήλθαν το 2020 σε 105,85 εκατ. 

ευρώ, εκ των οποίων το 50,7% είχαν ως προορισμό τη Βαυαρία και Βάδη Βυρτεμβέργη. 

Αντίστοιχα, το Α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 50,57 εκατ. ευρώ, έναντι 55,77 εκατ. ευρώ το Α΄ 

εξάμηνο 2020 (-9,32%). 

Εξαγωγές 
Ελλάδας σε 
εκατ. ευρώ 

 2010 2015 2020 Α΄ 2020 Α΄ 2021 

Μεταβολή 

Α΄ 2021/ Α΄ 2020 

Γερμανία 
Υφάσματα 46,22 39,72 38,45 19,74 20,28 2,74% 

Ενδύματα 148,29 114,82 67,40 36,03 30,29 -15,93% 

Σύνολο   194,51 154,54 105,85 55,77 50,57 -9,32% 

Βαυαρία 
Υφάσματα   12,58 6,39 4,55 -28,79% 

Ενδύματα   15,16 7,14 8,29 16,11% 

Σύνολο     27,74 13,53 12,84 -5,10% 

Βάδη 
Βυρτεμβέργη 

Υφάσματα   12,37 5,85 7,95 35,90% 

Ενδύματα   13,6 8,56 5,5 -35,75% 

Σύνολο     25,97 14,41 13,45 -6,66% 

 

Όπως μας ανέφεραν παράγοντες της αγοράς, η ανωτέρω πτώση των εξαγωγών μας 

αποδίδεται στην υποχώρηση των παραγγελιών γερμανικών οίκων που αφορούν την 

κατασκευή ενδυμάτων ιδιωτικής ετικέτες (φασόν), σε συνδυασμό με τη στροφή των 

ελληνικών εταιρειών σε επώνυμο κυρίως ένδυμα, στο οποίο και καταγράφεται αύξηση των 

εξαγωγών μας σε χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. 

Για τη βιομηχανία της μόδας, η απαρέγκλιτη τήρηση του προγραμματισμού, από τον 

σχεδιασμό και την παραγωγή έως και την παράδοση των προϊόντων, είναι κεφαλαιώδους 

σημασίας. Στο πλαίσιο των διαταραχών λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας εξαιτίας 

της πανδημίας, οι έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να προβάλουν τις δυνατότητες 

καθετοποιημένης παραγωγής που διαθέτουν καθώς και τους μικρότερους χρόνους 

μεταφοράς, σε σχέση με τις μακρινές ασιατικές χώρες, καθιστώντας τον εφοδιασμό των 

γερμανικών επιχειρήσεων ευχερέστερα διαχειρίσιμο. 

Όπως επεσήμαναν συνομιλητές μας, στόχος είναι η παρούσα συγκυρία να αποτελέσει 

ευκαιρία για την ανάπτυξη σταθερών επιχειρηματικών συνεργασιών ελλήνων παραγωγών 

και γερμανικών εμπορικών επιχειρήσεων. 


