Informacja prasowa, 19.12.2019
Targi Mody Poznań – buty nie z tej ziemi
Koniec lutego to idealny moment na kolejne zakupy i przygotowania do nadchodzącego sezonu
wiosna-lato 2020, ale również uzupełnienie garderoby o perełki z sezonu jesień-zima 2019/2020.
Powoli, z nadzieją na szybką wiosnę i zielone pąki kwiatów na drzewach, kozaki będą ustępować
lżejszym botkom, mokasynom, balerinom oraz półbutom. Szeroki asortyment najnowszych
trendów można będzie znaleźć podczas Targów Mody Poznań w dniach 19-20.02.2020.
Od lat nieodłączną częścią ekspozycji na Targach Mody Poznań jest obuwie, a szeroka oferta
producentów i projektantów pozwala zaopatrzyć sklepy w najnowsze trendy. Sektor mody rozwija się
bardzo dynamicznie, a jedna rzecz pozostaje niezmienna – zakupowe przyzwyczajenia Polaków.
Statystycznie, kupujemy jedną, nową parę butów na kwartał, co oznacza, że rocznie w szafie naszych
rodaków pojawiają się trzy pary nowych butów.
Klasyka, elegancja, ale również komfort noszenia
Wśród producentów, którzy zaprezentują swoje obuwie będą ponownie Marco Tozzi oraz Jana
Shoes. Te dwie marki to klasyka i perfekcja w jednym, a w swoich projektach zawsze stawiają
na naturalne materiały najlepszej jakości i profesjonalne wykończenie. Tamaris, Lola Cruz oraz Bibi
Lou to również awangardowy styl połączony z niezawodną klasyką. Na ekspozycji swoje miejsce
zajmą także marki, dla których priorytetem jest nie tylko modny fason i eleganckie wykończenie, ale
przede wszystkim na wygodę stopy. Są to między innymi takie marki jak Poelking Shoe Fashion,
Primigi, Igi&Co., Imac, Loretta Vitale, Sanital Flex, The Flexx, Ripani, Eximp, Lanquier,
Wonders, Artiker oraz Artiker Relax. Wśród marek pojawi się także francuskie obuwie Les
Tropeziennes, które w swojej ofercie przedstawi zarówno zimowe produkty, jak i te na okres
wiosenno-letni, zaś Brenda Zaro jak zawsze zaskoczy eleganckimi fasonami dla Pań uwielbiających
najnowsze trendy. W świecie butów przodują także Austriacy z marką HÖGL, stawiając zarówno
na minimalistyczne wersje projektów jak i te tryskające kolorem, a co za tym idzie pozytywną energią.
One także pojawią się podczas targów.
Nowoczesne technologie w obuwnictwie
Nie zabraknie także firmy Caprice, która produkuje rocznie ponad 3 miliony par butów. To również
prekursor innowacji w dziedzinie obuwnictwa, bowiem specjaliści specjalnie dla niej stworzyli
i opatentowali amortyzację w obcasie.
Drugą absolutną nowością, którą mogą pochwalić się wyłącznie buty Caprice jest klimatyzacja
OnAIR, inspirowana naturalną budową plastra miodu. Każdy but wyposażony w ten system
ma wewnątrz specjalną strukturę składającą się z 300 połączonych ze sobą ścianek małych
zbiorniczków z powietrzem. Dzięki temu stopa się nie poci, ponieważ wilgoć odprowadzana jest
na zewnątrz. Profesjonalna konstrukcja nad którą pracował szereg specjalistów sprawia, że zaledwie
30% stopy opiera się na podłożu.
Made in Poland

Podczas targów odwiedzić będzie można również stoiska obuwnicze, których egzemplarze powstają
w Polsce. Jednym z nich jest chociażby firma Madej. Te najlepszej klasy męskie modele skórzanych
półbutów to gwarancja najlepszej jakości materiałów oraz perfekcyjnego szycia. Istniejąca od 30 lat
na polskim rynku marka Hammer również zaprezentuje swoją najnowszą kolekcję inspirowaną
największymi domami mody i trendami ulicznymi. Odważne wzornictwo, bogata kolorystyka oraz
najwyższej jakości surowce to cechy, które wyróżniają markę. Panie uwielbiające za to markę Neścior
również nie będą zawiedzione – marka przygotowała najnowszą kolekcję eleganckich czółenek,
szpilek i botek. W polskim gronie zaprezentuje się także marka Glanzbut, której historia sięga lat 60tych, a rzemieślniczy fach doceniany jest przez tysiące osób w Polsce.
Nie zabraknie także obuwia w wersji EKO
To już kolejna edycja Targów Mody Poznań, która wspiera marki ekologiczne i zaprasza je do udziału
w wydarzeniu. Reprezentantem tej branży będzie w lutym Bohema Clothing – marka, jak sama mówi
o sobie „dla ludzi bezkompromisowych idących pod prąd (…) wierzących we własne idee i marzenia”.
Marka produkuje obuwie z naturalnych materiałów, między innymi z liści ananasa. Materiał
ten nazywany jest inaczej Pinatex i coraz częściej zastępuje naturalną skórę. To genialna alternatywa
dla wegan i osób promujących zrównoważony rozwój środowiska.
Drugą z kluczowych marek będzie Fairma, której buty są w 100% wegańskie. Nie posiadają w swoim
składzie jakichkolwiek komponentów pochodzenia zwierzęcego. Do ich produkcji wykorzystywane
są alternatywne materiały i technologie najwyższej jakości.
Wśród wystawców pojawi się także marka A Little Glamour, dostarczająca swoim malutkim
klientom odrobiny luksusu oraz natury. W ofercie znajdują się m. in. buty wegańskie
dla najmłodszych miłośników mody.
Bilety na Targi Mody Poznań
Osoby związane z branżą mody mogą już odebrać bezpłatną wejściówkę na Targi Mody Poznań,
rejestrując się na portalu www.mtp24.pl. Ci, dla których moda to prawdziwa pasja i chcą również
uczestniczyć w wydarzeniu, mogą kupić bilet na stronie www.tobilet.pl.
Na oficjalnych profilach Facebook i Instagram oraz na stronie WWW, można na bieżąco obserwować
przygotowania do Targów Mody Poznań. Tam też prezentujemy kolejne marki, które będą brały
udział w wydarzeniu. Zachęcamy do śledzenia naszych social-mediów.

----------Kontakt do mediów:
Aleksandra Frankowska
tel. +48/ 61 869 20 72
GSM. +48 696 450 021
e-mail: aleksandra.frankowska@grupamtp.pl

