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Διεθνής Έκθεση Munich Fabric Start 2023 
 
 

Από 24 έως 26 Ιανουαρίου τ.έ. έλαβε χώρα στο Μόναχο η Διεθνής Έκθεση Munich Fabric Start, η 

οποία διοργανώνεται δύο φορές ετησίως στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και απευθύνεται αποκλειστικά 

σε εμπόρους. Θεωρείται από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις στον τομέα του υφάσματος και του 

έτοιμου ενδύματος στην Ευρώπη, αποτελεί δε κορυφαία επιχειρηματική πλατφόρμα για τη βιομηχανία 

μόδας.  

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία περίπου 900 εκθέτες από 40 χώρες παρουσίασαν 1.300 

κολεξιόν υφασμάτων, ετοίμων ενδυμάτων, αξεσουάρ και σχετικού εξοπλισμού. Σημειώνουμε τη μεγάλη 

συμμετοχή τουρκικών εταιρειών ήτοι 232 επιχειρήσεις, καθώς και την παρουσία Τουρκίας και Πορτογαλίας 

με πολυάριθμες επιχειρήσεις υφασμάτων και έτοιμου ενδύματος στους χώρους υποδοχής της έκθεσης με 

stand και διαφημιστικές αφίσες/έντυπο υλικό. 

Στην έκθεση παρευρέθηκαν περίπου 14.000 διεθνείς επισκέπτες από 58 χώρες έναντι 14.200 το 

2022, προερχόμενοι κυρίως από Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Νορβηγία και Η.Β. 

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

εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια εμπειρογνωμόνων με τις τρέχουσες τάσεων της μόδας. 

Στη φετινή Munich Fabric Start συμμετείχαν 17 ελληνικές εταιρείες έναντι 16 το 2022, από τις οποίες 

οι 15 συμμετέχουν σταθερά τα τελευταία έτη ως εκθέτες. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

χρηματοδοτεί μέρος του απαιτούμενου κόστους συμμετοχής στη Δ.Ε. Munich Fabric Start των ελληνικών 

εταιρειών, οι οποίες έχουν έδρα στη γεωγραφική της περιφέρεια. 

Οι συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες στην Munich Fabric Start έχουν αναπτύξει σταθερές 

επιχειρηματικές συνεργασίες με μεγάλες γερμανικές εμπορικές επιχειρήσεις στον τομέα του έτοιμου 

ενδύματος, όπως CBR Fashion Group, Otto Group, Betty Barkley, Zero, Ulla Popken, Schiesser, MEY, About 

You κ.α..  

Όπως μας ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Έτοιμου 

Ενδύματος Ελλάδος κ. Ασλανίδης, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της ευρωπαϊκής 

αγοράς σε θέματα ποιότητας και design, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής 

σε όλη την αλυσίδα παραγωγής καθώς και σύντομων και με ακρίβεια χρόνων παράδοσης. 

Συνομιλητές μας επεσήμαναν τη χαμηλή προσέλευση επισκεπτών και το περιορισμένο ενδιαφέρον 

τους να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες, εξέλιξη που την αποδίδουν στα υψηλά αποθέματα σε έτοιμα 

ενδύματα που τηρούν οι επιχειρήσεις μόδας λόγω του μειωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος των 

καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Η επόμενη Μunich Fabric Start Spring/Summer θα πραγματοποιηθεί από 18.7 – 20.7 τε. 


