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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΟΔΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ MOMAD, INTERGIFT, BISUTEX ΚΑΙ MADRIDJOYA,  

ΜΑΔΡΙΤΗ 15/16/17-19.09.2021 

  

Mετά την πάροδο δεκαεννέα μηνών, οι σημαντικότερες εκθέσεις για τη μόδα, το κόσμημα, τα 

είδη δώρου και τη διακόσμηση στην Ιβηρική επαναλήφθηκαν, με φυσική παρουσία, στους 

χώρους του IFEMA, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων της Μαδρίτης. 

Πρόκειται για τη φθινοπωρινή έκδοση εκ των δύο που πραγματοποιούνται κάθε έτος, ενώ η 

προηγούμενη -Live Connect Momad, Bisutex, Madridjoya και Intergift 15.04 - 15.05.2021), είχε 

ανακοινωθεί αποκλειστικά ως διαδικτυακή, εξαιτίας της πανδημίας. Η τωρινή έκδοση σήμανε τη 

μετά-πανδημίας εποχή, καθώς διοργανώθηκε σε υβριδική μορφή, με φυσική παρουσία των 

εκθετών και τη διαδικτυακή εκδοχή, για όσους δεν μπόρεσαν να παραστούν με φυσική 

παρουσία.  

 

Συνολικά, περισσότερες από 800 επιχειρήσεις από 22 χώρες εξέθεσαν τα προϊόντα τους στους 

επαγγελματίες, που παρευρέθηκαν στους χώρους του Ifema. Αν και η συμμετοχή ήταν μειωμένη, 

σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, οπότε οι εκθέτες έφθαναν τους 1.700 και οι επισκέπτες 

ξεπερνούσαν τους 41.000, σηματοδότησε, σύμφωνα με τον εδώ κλαδικό τύπο, τόσο την 

επανέναρξη των εμπορικών εκθέσεων μόδας παγκοσμίως, όσο και την επανεκκίνηση των 

κλάδων της μόδας και του κοσμήματος, οι οποίοι αμφότεροι έχουν πληγεί σημαντικά από τις 

επιπτώσεις της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις για 

τον φετινό χειμώνα και για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο του επόμενου έτους.  

Στην Intergift, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 και 19 Σεπτεμβρίου, οι περίπου 320 

επιχειρήσεις και επωνυμίες που συμμετείχαν ως εκθέτες, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 

προτάσεις διακόσμησης και δώρων. Χαρακτηριστική ήταν η απουσία ειδών δώρου και 

διακόσμησης για πάρτι, καθώς η πανδημία έχει ελαττώσει τους σχετικούς εορτασμούς. Η έκθεση 

έλαβε χώρα σε τρία κτήρια του Ifema, στα 3, 5 και 7, όντας η μεγαλύτερη εκ των τεσσάρων 

προαναφερθεισών εκθέσεων. Στους χώρους αυτούς, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις για την 

περίοδο των Χριστουγέννων αλλά και οι γενικότερες τάσεις του φθινοπώρου/χειμώνα 

2021/2022. Παράλληλα, η θεματική για υφάσματα ‘Editores Textiles’ στο κτήριο 3, απαριθμούσε 

περί τις 50 διεθνείς ηγετικές επωνυμίες του χώρου των υφασμάτων, ενώ εκεί υπήρχε το έκθεμα 

της καρέκλας ‘La Redonda’ που αποτελεί τη μετατροπή του κύκλου σε καρέκλα, από την οποία 

ήταν εμπνευσμένη και η τωρινή θεματική της εν λόγω έκθεσης. Πέραν των υφασμάτων, 

παρουσιάστηκαν και οι τελευταίες ιδέες για εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση σε όλο το 

φάσμα τους, όπως έπιπλα, φωτισμός κοκε.  
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Στο κτήριο 6, μεταξύ 16 και 19 Σεπτεμβρίου, περί τις 170 επιχειρήσεις και επωνυμίες πολύτιμου 

κοσμήματος, εκ των οποίων μία ελληνική, παρουσίασαν τα δημιουργήματά τους, όπως 

σκουλαρίκια, περιδέραια, ωρολόγια και άλλα αξεσουάρ, φτιαγμένα από πολύτιμα μέταλλα, στη 

Madridjoya. Οι τάσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και την 

περίοδο άνοιξης/καλοκαιρού του επόμενου έτους. Αποτελεί σημείο συνάντησης των 

σημαντικότερων επιχειρήσεων παγκοσμίως και των τάσεων που θα κυριαρχήσουν το επόμενο 

διάστημα.  

Στην έκθεση ψευδοκοσμήματος και αξεσουάρ Bisutex συμμετείχαν 270 επιχειρήσεις και 

επωνυμίες, εκ των οποίων έξι ελληνικές, μεταξύ 16 και 19 Σεπτεμβρίου. Τα εκθέματα 

αφορούσαν τις καινοτομίες σε μπιζού, γυαλιά, ζώνες, μαντίλια, ωρολόγια, τσάντες, καπέλα κοκε, 

ενώ όπως κάθε έτος, παρουσιάστηκαν οι τάσεις για τα αξεσουάρ ταξιδιού και δερμάτινα είδη. 

Χαρακτηριστικό της Bisutex είναι και ο ειδικά αφιερωμένος χώρος Minis, στον οποίο μικρές 

επιχειρήσεις και νέοι σχεδιαστές εκθέτουν τα δικά τους προϊόντα, ενώ αντίστοιχα ο χώρος Archi 

αφορούσε προϊόντα υψηλής ποιότητας.  

Το τελευταίο τριήμερο, μεταξύ 17 και 19 Σεπτεμβρίου, στο κτήριο 8, πραγματοποιήθηκε η έκθεση 

μόδας Momad, η οποία αποτελεί σταθμό για τη μόδα παγκοσμίως και τις τάσεις, που θα 

επικρατήσουν κατά τη χειμερινή σεζόν και την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο του επόμενου 

έτους. Πέραν των τελευταίων  τάσεων  μόδας,  η  έκθεση  έχει  διάφορες  θεματικές,  μέσω  των  

οποίων εκπροσωπούνται όλες οι βασικές πτυχές του κλάδου, ενώ παρουσιάζονται και οι 

τελευταίες καινοτομίες. Οι θεματικές της έκθεσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξεσουάρ, 

υποδήματα, νεανική,  ανδρική  και  γυναικεία  μόδα,  άνετα  ρούχα  και  για  ειδικές εκδηλώσεις, 

όπως επαγγελματικές  εκδηλώσεις,  δερμάτινα  κοκε.  Η  συγκεκριμένη  έκδοση έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στη βιωσιμότητα, θεματική που είχε το δικό της χώρο στο κτήριο, όπου 

πραγματοποιήθηκε η έκθεση, με τις εταιρίες που χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές να εκθέτουν 

τα προϊόντά τους. Στόχος είναι να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές, προκειμένου να μειωθεί ο 

αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον από την παραγωγή. Επιπροσθέτως, προκειμένου να 

τονωθεί περαιτέρω η αγορά και να ενδυναμωθεί ο τομέας, δεδομένων των πολλών  αρνητικών  

επιπτώσεων  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  την  τελευταία  διετία,  οι διοργανωτές έχουν 

δημιουργήσει την εκστρατεία ‘Γιατί έχει νόημα να επιστρέψουμε’ (Porque tiene  sentido  volver),  

προκειμένου να δοθεί ώθηση στους επαγγελματίες και τους καταναλωτές να επιστρέψουν στην 

παραγωγή και την αγορά ειδών μόδας, τομέας που πλήγηκε σημαντικά από την πανδημία. 

Τέλος, είχαν προγραμματιστεί ομιλίες σχετικά με τη λειτουργία του κλάδου της μόδας, καθ’ όλη 

της διάρκεια της έκθεσης. Εξάλλου, η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε ειδική βαρύτητα, καθώς 

σηματοδοτεί την επιστροφή του κλάδου, διά της φυσικής παρουσίας στις διεθνείς εμπορικές 

εκδηλώσεις και εκθέσεις και τη σταδιακή άρση των περιορισμών, που είχαν εφαρμοστεί το 

προηγούμενο έτος. 

Οι επισκέπτες των εκθέσεων είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο, να 

καταγράψουν παραγγελίες και να συνάψουν νέες εμπορικές συμφωνίες, καθώς και να 

ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για το μέλλον του κάθε κλάδου. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια 
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αυτών, πέραν της έκθεσης προϊόντων, πραγματοποιούνταν ομιλίες και θεματικά εργαστήρια σε 

ειδικούς χώρους, προκειμένου να υπάρξει η αντίστοιχη ενημέρωση για την πορεία του κλάδου 

μόδας, κοσμήματος και ειδών δώρου. 

Lifestyle LIVEConnect  

Παράλληλα με τη φυσική παρουσία, η έκθεση πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακά, μέσω της 

πλατφόρμας Lifestyle LiveConnect. Με αυτόν τον τρόπο, επαγγελματίες που δεν κατάφεραν να 

παρευρεθούν στην έκθεση, εξαιτίας των περιορισμών που έχουν εφαρμοστεί από ορισμένα 

κράτη ή λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας στον απόηχο της πανδημίας, είχαν τη δυνατότητα 

να επικοινωνήσουν με τους υπόλοιπους επαγγελματίες και να παρακολουθήσουν τις ομιλίες και 

τα εργαστήρια των εκθέσεων. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα συνεχίσει να είναι ενεργή έως 

και την 31η Δεκεμβρίου, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω ο κλάδος και να συνεχίσει η 

επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών. Μέσω της Lifestyle LIVEConnect δόθηκε παράλληλα η 

δυνατότητα προγραμματισμού συναντήσεων στην έκθεση και η ευκολότερη αναζήτηση 

συγκεκριμένων προϊόντων και επιχειρήσεων.  

Η Ελληνική συμμετοχή 

Η διεθνής έκθεση για το ψευδοκόσμημα και αξεσουάρ Bisutex διεξάχθηκε με τη συμμετοχή έξι 

Ελληνικών επιχειρήσεων ενώ μία επιχείρηση συμμετείχε στην έκθεση πολύτιμου κοσμήματος 

Madridjoya. Στην έκθεση Βisutex συμμετείχε μία ελληνική επιχείρηση εκ των έξι 

προαναφερόμενων  και στην έκθεση μόδας τέσσερεις ακόμη, με πρωτοβουλία και οργάνωση 

από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ), υπό τον 

συντονισμό και τη μέριμνα του Γενικού Διευθυντού του συνδέσμου, κ. Θεόφιλου  Ασλανίδη, 

καθώς και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπήρξαν ελληνικές 

συμμετοχές στην Intergift, εξ’ όσων γνωρίζουμε. Την Περιφέρεια εκπροσώπησε ο 

Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης & Έρευνας, κ. Κωνσταντίνος Γιουτίκας, συνοδευόμενος από 

στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, οι οποίοι παρέμειναν ανελλιπώς στην έκθεση 

μόδας τις ημέρες διεξαγωγής της, όπως και ο κ. Ασλανίδης, στα ελληνικά περίπτερα και 

μετέχοντας σε προγραμματισμένες συναντήσεις.  

Στις εκθέσεις συμμετείχαν οι εξής επιχειρήσεις, με αλφαβητική σειρά:  

BISUTEX 

• ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: γνωστή εταιρία αξεσουάρ, με αξιοσημείωτη παρουσία σε 

Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό, η οποία, από τη συμμετοχή της στην Βisutex 2017, 

διαθέτει στρατηγικό επενδυτή για την ανάπτυξή της, ενώ εξετάζει τη δημιουργία 

καταστήματος σε κεντρικό σημείο της ισπανικής πρωτεύουσας. Η προσπάθειά της 

επικεντρώνεται, ακόμη, σε επίτευξη συμφωνιών με αλυσίδες ισπανικών 

πολυκαταστημάτων, καθώς τα προϊόντα της εταιρίας έχουν γίνει αποδεκτά από τους 

Ισπανούς καταναλωτές.  
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• ELENI DIMITRIADI & CO: βιοτεχνία ιδιαίτερων ψευδοκοσμημάτων και αξεσουάρ γάμων 

υψηλής ποιότητας, με συνεχή παρουσία στην αγορά και τις εκθέσεις της Ισπανίας.  

• EXNOVO BIJOUΧ P.C.: η εταιρεία παρακολουθεί σταθερά την έκθεση τα τελευταία 

χρόνια και κατασκευάζει χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Συνεχίζουν να 

στηρίζουν δυναμικά την εξαγωγική τους προσπάθεια στην Ισπανία.  
• KALLIOPE JEWELRY: εταιρία σχεδίασης και εμπορίας χειροποίητου μοντέρνου 

κοσμήματος και αξεσουάρ, εμπνευσμένων από τη σύγχρονη μόδα και την παραδοσιακή 

ελληνική τέχνη. 

• ΝΙΚΟLIS GROUP S.A.: (μεταλλικά στοιχεία, κεραμικά, ξύλο+πλέξι, υλικά μόδας), η 

εταιρεία ανήκει στους διεθνείς διαμορφωτές τάσεων μόδας στους συγκεκριμένους 

κλάδους και εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει ένα μεγάλο κατάστημα στη 

Βαρκελώνη από τον Ιούλιο 2018 και εξακολουθεί να στοχεύει στρατηγικά στην αγορά της 

Ισπανίας.  

• PASSIONFASHION: γυναικεία και παιδικά κοσμήματα, κοσμήματα 

κοστουμιών/δερμάτινων προϊόντων, μεταλλικά στοιχεία. Καινοτόμα εταιρία, με εμπειρία 

σαράντα τριών ετών και σημαντική γνώση της ισπανικής αγοράς, με Ισπανούς 

συνεργάτες.  

 

MADRIJOYA 

• TALOUMIS: Ξεκινώντας το 1976 στο Μόναχο Γερµανίας, με έδρα πλέον τη 

Θεσσαλονίκη, και µε παρουσία στο χώρο του κοσµήµατος για περισσότερα από 40 

χρόνια, η εταιρία κατασκευάζει σπείρες, κουμπώματα, συρµατόσχοινα και αλυσίδες, µε 

τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, για κοσμήματα. Σήμερα, µε έδρα την Ελλάδα, εξάγει σε 

περισσότερες από 30 χώρες και Ισπανούς συνεργάτες, στοχεύει δυναμικά και στην 

ισπανική αγορά.  

 

MOMAD 

 

• ΣΕΠΕΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής-Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος): ο 

μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμος στην Ελλάδα στην ένδυση-κλωστοϋφαντουργία από 

πλευράς αριθμού μελών. Ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθνικής εμβέλειας και αριθμεί 

περισσότερα από 300 μέλη. Διοργανώνει τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε 

διάφορες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές 

και δειγματισμούς. Εκπροσωπεί τον κλάδο στα διεθνή όργανα, συμμετέχοντας στη 

Euratex (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας) και την IAF 

(Παγκόσμια Ομοσπονδία Ένδυσης). Επίσης, εκπροσωπεί στην Ελλάδα τα σήματα 

φροντίδας της GINETEX. Συντονίζει την παρουσία των Ελλήνων εκθετών στη 

συγκεκριμένη έκθεση, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή στο συνεδριακό κέντρο 
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ΙFEMA στη Μαδρίτη, καθώς και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Eκπρόσωπος και Γεν. Διευθυντής του Συνδέσμου είναι ο κ. Θεόφιλος 

Ασλανίδης. 

• COSTAMANOLO GP: Βιοτεχνία από τη Θεσσαλονίκη, παραγωγής υψηλής ποιότητας 

nightwear, homewear και beachwear. Τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από κορυφαία 

ποιότητα των υφασμάτων, τις εξαιρετικές πρώτες ύλες από φυσικές ίνες και τα φιλικά 

προς το περιβάλλον υλικά. Με ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων, που συνεχώς 

αναπτύσσεται, σήμερα τα σημεία πωλήσεων βρίσκονται σε 10 χώρες τόσο στην 

Ευρώπη, όσο και τη Μέση Ανατολή.  

• DIONE C HOUSE OF FASHION: Επιχείρηση εμπορίας γυναικείων ενδυμάτων για κάθε 

περίσταση, με e-shop και αποστολή σε οποιαδήποτε περιοχή.  

• ESTHE SA: Εταιρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παραγωγής μοντέρνων γυναικείων 

ενδυμάτων, εσωρούχων και αξεσουάρ από πιστοποιημένα υψηλής ποιότητας υλικά, 

ανακυκλώσιμα και οικολογικές ίνες, με στόχο έως το 2025, η χρήση των ανακυκλώσιμων 

υλικών να φθάσει στο 100%.  

• J & B LADENIS BROS SA: Eταιρία (γvωστή με την επωνυμία Minerva) που παράγει 

ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά και παιδικά εσώρουχα, πιτζάμες γυναικείες, ανδρικές και 

παιδικές (θερινές και χειμερινές), ρούχα homewear για το χειμώνα, beach wear και μαγιό 

για το καλοκαίρι, μπλούζες, T-Shirt και προϊόντα unisex (μπουρνούζια). 
 

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ 

 

• Το Γραφείο εκπόνησε έρευνα αγοράς για τη μόδα στην Ισπανία και ασχολήθηκε 

συστηματικά με τη συμμετοχή των ελληνικών εταιριών στην έκθεση ενώ τους ενημέρωσε 

συνολικά με την αποστολή του ανωτέρω υλικού καθώς και καταλόγων διερμηνέων (η 

δυνατότητα χρήσης/επικοινωνίας της αγγλικής δεν υφίσταται ούτε στις διεθνείς εκθέσεις 

στην Ισπανία, όπως συχνά έχουμε επισημάνει στα έγγραφά μας)  

• Το Γραφείο επισκέφθηκε τις εκθέσεις και παρακολούθησε συνολικά τη διεξαγωγή τους 

ιδίως, τις ΒISUTEX, MADRIDJOYA και MOMAD, τετραήμερης και τριήμερης διάρκειας, 

αντίστοιχα, ήρθε σε επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρίες, τα στελέχη τους 

και τους Ισπανούς αντιπροσώπους, κατέγραψε τις απόψεις και τις ανάγκες τους και τους 

ενημέρωσε ενδελεχώς για την κατάσταση της οικονομίας της φιλοξενούσας χώρας και τη 

διαμόρφωση των καταναλωτικών συνηθειών και των επιπέδων της αγοραστικής 

δύναμης μετά την πανδημία καθώς και για τις ιδιαιτερότητες της αγοράς. 

• Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, στηρίζει με κάθε τρόπο τις ελληνικές εταιρίες που 

επιθυμούν με επεκταθούν είτε εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας καταστημάτων τους εδώ 

ενώ εξυπηρετεί ζητήματα που ανακύπτουν και απασχολούν τις εταιρίες μετά την 

ολοκλήρωση της έκθεσης.    
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Συμπεράσματα 

• Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι ο κλάδος της μόδας επανέρχεται δυναμικά, με την 

κατανάλωση να επιστρέφει σταδιακά σε επίπεδα προ πανδημίας.  

• Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποδεικνύονται συνεχώς πιο ώριμες για το 

ελληνικό κόσμημα, το ψευδοκόσμημα και το ελληνικό σχέδιο μόδας. 

• Καθώς οι περισσότεροι δείκτες της ισπανικής οικονομίας συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

θετικό πρόσημο, η προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην Ισπανία ή παρουσίας εδώ, κάθε άλλο παρά άκαρπη κρίνεται.  

• Ιδίως στο μερίδιο της αγοράς, στο οποίο επικεντρώνονται οι περισσότερες εκ των 

ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται στον μέσο 

αγοραστή, η Ισπανία των 47,3 εκατομμυρίων πολιτών, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα 

στατιστικά στοιχεία, διαθέτει ευρύτατο αγοραστικό κοινό. 

• Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων 

για την είσοδο και εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας του 

ψευδοκοσμήματος, των αξεσουάρ, του κοσμήματος και της ένδυσης, προσφέρεται 

δυναμικά για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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