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Proč byste neměli chybět na veletrzích STYL a KABO v Brně?
Právě na tomto místě představí více než 600 módních značek ze čtrnácti zemí nové kolekce a
očekávané prodejní hity pro příští podzim a zimu. Pokud chcete vědět, jaké styly, barvy, tvary a
materiály budou určující pro módní sezonu podzim a zima 2016/2017, nenechte si ujít trendové
přednášky paní Ellen Haeser!
Na veletrzích módy samozřejmě nebudou chybět módní přehlídky. Molo v pavilonu P ožije vždy třikrát
denně kolekcemi dámské a pánské módy a samozřejmě i spodního a nočního prádla, vč. punč oc hovému
zboží.

ZASLOUŽÍ SI VAŠI POZORNOST
Své kolekce v Brně představí úplně poprvé 48 nových vystavovatelů! Vybrali jsme pro Vás:

Minerva - řecký výrobce luxusního dámského prádla
Minerva a.s. je řecká společnost se 70-letou tradicí specializující se na výrobu
spodního prádla, pyžam a domácího oblečení. Výrobce má certifikaci Oeko-Tex 2016
a zaručuje vysokou kvalitu prádla a poskytovaných služeb zákazníkům.
Na veletrhu STYL společnost představí svou novou zimní kolekci pro rok 2016/2017,
najdete ji na stánku číslo 101 v pavilonu P.
Z důvodu rozšíření obchodní činnosti hledá
Minerva a.s. zastoupení v České republice.
Kontakt a další informace naleznete ZDE.

ERFO – kvalita, která nikdy nevyjde z módy
Pozornost si zaslouží německá rodinná firma ERFO, která se již od roku 1937
zaměřuje na kvalitní dámskou módu s atraktivním designem.
Jde o moderní značku se silnou pozicí na evropském módním trhu zaměřenou na
konečného spotřebitele – módě rozumějící náročné ženy, které ocení výjimeč nou
kvalitu a vynikající poměr cena - výkon.
Další informace naleznete ZDE.

SNAHA se vrací na české pulty
Česká obuvnická tradice stále žije a dokazuje to i tradiční značka SNAHA, která sází
na kvalitu prověřenou sedmdesátiletou historií. Společnost z Jaroměře na veletrhu
KABO uvede zde na trh nově vyvinuté modely dámské páskové volnoč asové
celokožené obuvi.
V posledních letech se těžiště produkce společnosti přesunulo směrem k
bezpečnostním prostředkům, ale letos se SNAHA výrazným způsobem vrací k
segmentu módní obuvi, což ukáže právě v Brně.

NeroGiardini – ryze italská obuv
Zajímavou premiérou bude luxusní italská obuv NeroGiardini, která se vyrábí přímo v
srdci obuvnického regionu Marche, se třemi miliony vyrobených párů za rok patří k
nejvýznamnějším značkám obuvi v Itálii a je také partnerem pro obuv České Miss
2015 i 2016.
Další informace najdete ZDE.

Elegance z Turecka
K premiérám ročníku patří turecká značka Joymiss, která se zaměřuje na elegantní
dámskou módu, koženou galanterii a bižuterii.
Založena byla v roc e 1992 a vyváží se již do stovky zemí celého světa, nyní míří
také na český trh.
Kolekce Joymiss najdete na veletrhu STYL v expozici společnosti ADALI TEKSTİL v
pavilonu P. Více na www.joymiss.com.

