
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

      
23 Νοεμβρίου 2015 

 

Διεθνής Έκθεση Μόδας «Modefabriek fair»  
Άμστερνταμ, Ολλανδία, 24 – 25 Ιανουαρίου 2016 

 
Το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ) σε συνέχεια των προηγούμενων 
επιτυχημένων εκδηλώσεων θα διοργανώσει και φέτος εκδήλωση επιχειρηματικών 
συναντήσεων (Brokerage Event) στο RAI Άμστερνταμ στις 24 - 25 Ιανουαρίου 2016 
στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης «Modefabriek fair».  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης EU FashionMatch, εταιρείες από όλο τον κόσμο, 
που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας, θα έχουν την ευκαιρία να 
συναντήσουν νέους επαγγελματικούς εταίρους. Μπορείτε να δείτε χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα από την περσινή εκδήλωση στο φιλμάκι που έχει αναρτηθεί στο 
youtube: http://bit.ly/1CxDjZc    
 
Το «Modefabriek fair» πρόκειται για την μεγαλύτερη και πιο καινοτόμο έκθεση μόδας 
που πραγματοποιείται στην περιοχή Μπενελούξ (Βέλγιο, Λουξεμβούργο και 
Ολλανδία) με πάνω από 19.000 επαγγελματίες επισκέπτες από την Ευρώπη και το 
εξωτερικό και παρουσιάζει πάνω από 500 μάρκες. Δείτε το σχετικό φιλμάκι: 
https://vimeo.com/135464518   
 
Η εκδήλωση απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:  
 
Σχεδιαστές Μόδας 
Βιομηχανίες Ενδυμάτων & Υπόδησης 
Διανομείς/Εισαγωγείς Ενδυμάτων & 
Υπόδησης 
Καταστήματα/ Αλυσίδες καταστημάτων 

Franchises  
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Ψηφιακή Εκτύπωση και Μόδα 
Αξεσουάρ και Μπιζού  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να  
παρουσιάσουν τρία κομμάτια της συλλογής τους σε επίδειξη (catwalk) που θα 
πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα των επιχειρηματικών συναντήσεων, στις 
26 Ιανουαρίου, στο RVO.nl στη Χάγη, στα πλαίσια Σεμιναρίου με θέμα «Secrets 
2 Success on the Dutch Fashion Market».  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στην εκδήλωση μεσιτείας 

ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:  

 
1. Εγγραφή και υποβολή επιχειρηματικών προφίλ το αργότερο μέχρι τις 18 

Ιανουαρίου 2016 στην διαδικτυακή πλατφόρμα 

https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition και επιλέγοντας το ΚΕΒΕ 

(CCCI) ως το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης. 

http://bit.ly/1CxDjZc
https://vimeo.com/135464518
https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition


 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

2. Έλεγχος και έγκριση των προφίλ από το ΚΕΒΕ ως μέλος του Δικτύου 

Enterprise Europe Network για την συμμετοχή των Κυπριακών επιχειρήσεων 

στην εν λόγω εκδήλωση. 

3. Δημοσίευση των προφίλ στην διαδικτυακή πλατφόρμα EU FashionMatch 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση.  

4. Επιλογή πιθανών συνεργατών και αποστολή αιτημάτων για 20-λεπτες 
συναντήσεις από τις 1 - 21 Ιανουαρίου 2016. Πιθανότητα παραλαβής 

πρόσκλησης από άλλες εταιρείες για συνάντηση.  
5. Παραλαβή προγράμματος συναντήσεων ξεχωριστά για κάθε συμμετέχουσα 

εταιρεία λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση.  

 
Γλώσσα Επικοινωνίας: Αγγλική 

Χώρος Διεξαγωγής:   Rai Amsterdam, District D 
Europaplein 8 
1078 GZ – Άμστερνταμ 
Ολλανδία 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 

Ανώτερη Λειτουργός 

Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 38, 1066, Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ: 22889752 

E-mail: stalo@ccci.org.cy

https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition/pages/location
https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition/pages/location
https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition/pages/location
https://www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition/pages/location
mailto:stalo@ccci.org.cy


	  

  
EU FashionMatch 5.0 @ MODEFABRIEK 

in Amsterdam on 24-25 January 2016 

 

Meet your future business partner 

Following the footsteps of previously successful 
events, Enterprise Europe Network (EEN) is 
delighted to invite you to the 5th EU 
FashionMatch at Modefabriek on Sunday 24th 
and Monday 25th of January 2016, at the RAI 
Amsterdam. During the EU FashionMatch 
companies from all over the world, active in 
fashion, can meet potential business partners. 

 
The EEN connects companies, get inspired, 
http://bit.ly/1CxDjZc. 
 
Modefabriek is the leading innovative and 
distinctive B2B trade show for fashion in the 
Benelux region. With over 19,000 professional 
visitors from all over the world and showcases 
more than 500 brands.  
See last edition, https://vimeo.com/135464518.  

 
Within this great mass of potential contacts, our 
EU FashionMatch sessions will allow participants 
to get together with the most promising business 
partners in pre-scheduled meetings. Besides a 
look book, participants have the possibility to 
bring 3 items of their collection to our booth for 
demonstration purpose only during the meetings.	  
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 WHY PARTICIPATE?  
 -   Expand your international fashion  

network. 
 -   Find and meet potential business  

partners. 
 -   Initiate cross-border contacts and  
    co-operations. 
 -   Pre-arranged 20 minute meetings. 
 -   Combine your presence at Modefabriek  
    with the opportunity to meet potential  
    business partners.  
 -   Exhibitors of Modefabriek can also  
    participate, we can relocate your  

meetings to your booth. 
- New this year! Show yourself on the catwalk  

with your clothes/assessories & paricipate the 
seminar/panel discussion 'Secrets 2 Success  
on the Dutch Fashion Market' on Tuesday 26th  
of January 2016 at the Atrium of RVO.nl in the 
Hague. 
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How it works 
Interested parties can create a –free- profile at 
www.b2match.eu/fashionmatch-5thedition, go through 
the amount of profiles of other participating parties, 
and book an appointment with interesting 
professionals. The organized session will take 
place at the FashionMatch lounge at Modefabriek. 
 
Please note that all participants of the EU 
FashionMatch have a free admission to 
Modefabriek. 
  
Modefabriek will put you on the guest list at the guest 
counter of the main entrance after your profile is 
validated.by EEN 
 

 

Language:  English 
Costs:       Free of charge 

 

 

 

 

 

 
Dates for your agenda 

 

DATES   TASKS 

18 January Deadline for registration and submission of a cooperation profile at 
www.b2match.eu/fashionmatch-5thedit ion. 

1-21 January     Online selection of face-to-face meetings 

Saturday 23 January Meet & Greet Dinner     (18:30 – 22:30) 

Sunday 24 January   Bilateral Meetings     (10:00 - 12:00) 
Network lunch     (12:20 – 13:00) 
Bilateral Meetings     (13:00 – 17:00) 

Monday 25 January   Bilateral Meetings     (10:00 - 12:00) 
Network lunch      (12:20 - 13:00) 
Bilateral Meetings     (13:00 – 17:00) 

Tuesday 26 January Catwalk & Seminar/Panel Discussion @RVO.nl (12:00 - 17:30) 
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Enterprise Europe Network 

The Network includes almost 600 partners in 54 
countries. It provides services for local SMEs on 
competitiveness & innovation in Europe and 
beyond. In just three years, the Network has 
provided services to more than 2.5 million SME 
and held business events with more than 600 000 
participants. It has also attracted 35,000 small 
businesses to international brokerage events and 
company missions. 

For further information: http://een.ec.europa.eu/ 

 

 

Sector Group Creative Industries, Sector 
Group Textile & Fashion and Sector Group 
Women Entrepreneurship 

The Enterprise Europe Network Sector 
Group for Creative Industries, Sector Group  
Textile & Fashion  and Sector Group Women 
Entrepreneurship are committed to bring 
European creative companies together from 
across all disciplines to enhance 
opportunities and commercial partnerships. 
Through joint activities the Sector Groups  
supports creative companies finding 
partners for joint projects, exploring new 
markets as well as sharing knowledge, ideas, 
innovation and inspiration. 

 

 

Questions? 

Fabienne Schoesetters, 
fabienne.schoesetters@kvk.nl 
+31 (0)6 22 93 91 78 
 
Fatma Sener,  
fatma.sener@kvk.nl 
+31(0)6 22 56 63 59 

Jolien van den Berg 
jolien@modefabriek.nl 
+31(0)6 46 11 51 64 

Remko Triezenberg 
remko.triezenberg@rvo.nl 
+31(0)6 11 515 419 
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