
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                    Μαδρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 

                                                                                            

 

 Διεθνής Έκθεση Μόδας MOMAD (Μαδρίτη, 17-19 Σεπτεμβρίου 2021) 

Η σημαντικότερη έκθεση μόδας της Ισπανίας και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως,  

Momad, θα διεξαχθεί μεταξύ 17 και 19 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, στους χώρους της Ifema, 

επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων της Μαδρίτης. Η διοργάνωση θα 

έχει υβριδική μορφή, καθώς θα υπάρξει τόσο φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακή μέσω του 

LIVEConnect. Όπως σε κάθε έκδοση έτσι και στην τωρινή, θα πραγματοποιηθούν παράλληλα 

οι διεθνείς εκθέσεις κοσμήματος Bisutex και Madridjoya και ειδών δώρου Intergift. Πρωτοπορία 

αποτελεί η διοργάνωση της σημαντικότερης πασαρέλας της Ισπανίας Mercedes-Benz Fashion 

Week Madrid, μεταξύ 16 και 19 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διοργανωθεί παράλληλα με τη 

Momad. 

Η έκθεση αποτελεί σταθμό για τη μόδα παγκοσμίως και τις τάσεις που θα επικρατήσουν κατά τη 

χειμερινή σεζόν και την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή σεζόν του επόμενου έτους. Πέραν των 

τελευταίων τάσεων μόδας, η έκθεση έχει διάφορες θεματικές, με τις οποίες γίνεται πλήρη 

αναφορά όλων των θεμελιωδών λειτουργιών 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 τωρινή έκδοση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 

βιωσιμότητα, θεματική που θα έχει το δικό της χώρο στο κτήριο, όπου πραγματοποιείται η 

έκθεση, με τις εταιρίες που χρησιμοποιούν βιώσιμες πρακτικές να εκθέτουν τα έργα τους. Στόχος 

είναι να προωθηθούν βιώσιμες πρακτικές, προκειμένου να μειωθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο 

περιβάλλον από την παραγωγή.   

Επιπροσθέτως, προκειμένου να τονωθεί η αγορά και να επανεκκινηθεί 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 πολίτες να 

επιστρέψουν στην παραγωγή και την αγορά ειδών μόδας, τομέας που πλήγηκε σημαντικά από 

την πανδημία. Τέλος, έχουν προγραμματιστεί ομιλίες σχετικά με τη λειτουργία του κλάδου της 

μόδας, καθ’ όλη της διάρκεια της έκθεσης. Εξάλλου, η τωρινή διοργάνωση αποτελεί ιδιαίτερης 

σημασίας καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του κλάδου, μέσω της φυσικής παρουσίας και τη 

σταδιακή άρση των περιορισμών, που είχαν εφαρμοστεί κατά το παρελθόν. 

Όσοι παρευρεθούν στην έκθεση θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τελευταίες τάσεις της 

αγοράς, να έρθουν σε επαφή με λοιπούς επιχειρηματίες του κλάδου και να ανταλλάξουν απόψεις 

καθώς και να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες.  
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Η έκθεση είναι ανοικτή για τους επαγγελματίες και συγκεκριμένα τις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 

μεταξύ 09:30 και 19:00 ενώ την τελευταία ημέρα μεταξύ 09:30 και 18:00. Η είσοδος στοιχίζει 20 

ευρώ εφόσον αποκτηθεί μέσω διαδικτύου και 30 ευρώ στα ταμεία της Ifema και αφορά 

αποκλειστικά επαγγελματίες του κλάδου.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

BISUTEX (κλαδική έκθεση ψευδοκοσμήματος, Μαδρίτη, 

 IFEMA, 16-19.09.2021) 

• ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: εταιρία ψευδοκοσμήματος και αξεσουάρ μόδας, με 

αξιοσημείωτη παρουσία σε Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό. Περίπτερο 4Ε08. 

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

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

Περίπτερο 4Α12. 

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

χρόνια και κατασκευάζει χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Περίπτερο 

4C22. 
• KALLIOPE JEWELRY: εταιρία σχεδίασης και εμπορίας χειροποίητου μοντέρνου 

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

ελληνική τέχνη. Περίπτερο 4C05. 

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

εταιρία ανήκει στους διεθνείς διαμορφωτές τάσεων μόδας στους συγκεκριμένους 

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

Βαρκελώνη από τον Ιούλιο 2018. Περίπτερο 4Β14. 

• PASSIONFASHION: γυναικεία και παιδικά κοσμήματα, κοσμήματα 

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

σαράντα τριών ετών και καλή γνώση της ισπανικής αγοράς με Ισπανούς συνεργάτες. 

Περίπτερο 4Α32. 

 
H είσοδος στην έκθεση στοιχίζει 24 ευρώ για το διάστημα 16-17.09.2021 και 30 ευρώ  

για το διάστημα 18-19.-9.2021. 

 

MADRIJOYA (Κλαδική έκθεση πολύτιμου κοσμήματος, IFEMA, 16-19.9.2021) 

• TALOUMIS: εταιρία, µε παρουσία στο χώρο του κοσµήµατος για πάνω από 40 χρόνια, 

που κατασκευάζει σπείρες, συρµατόσχοινα και αλυσίδες, µε τη χρήση υψηλής 

τεχνολογίας, για κοσμήματα. Πλέον, µε έδρα την Ελλάδα εξάγει σε περισσότερες από 30 

χώρες. Περίπτερο 6F14. 
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H είσοδος στην έκθεση στοιχίζει 24 ευρώ για το διάστημα 16-17.09.2021 και 30 ευρώ για το 

διάστημα 18-19.-9.2021. 

 

MOMAD (Κλαδική έκθεση μόδας, Μαδρίτη, IFEMA, 17-19.09.2021) 

 

• 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 

ΙFEMA στη Μαδρίτη. Eκπρόσωπος και Γεν. Διευθυντής, κ. Θεόφιλος Ασλανίδης. 

• COSTAMANOLO GP: Βιοτεχνία από τη Θεσσαλονίκη παραγωγής υψηλής ποιότητας 

nightwear, homewear και beachwear. Διαθέτει ισχυρό δίκτυο πωλήσεων, που συνεχώς 

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

Ευρώπη, όσο και τη Μέση Ανατολή. Περίπτερο 8D22A. 

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

περίσταση, με e-shop και αποστολή σε οποιαδήποτε περιοχή. Περίπτερο 8D12A. 

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

ενδυμάτων, εσωρούχων και αξεσουάρ από πιστοποιημένα υψηλής ποιότητας υλικά, 

ανακυκλώσιμα και οικολογικές ίνες. Περίπτερο 8F08. 

• J & B LADENIS BROS SA: Eταιρία 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). Περίπτερο 8D14. 
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