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080 Barcelona Fashion Showroom
080 Barcelona Fashion es una passarel·la de referència internacional que presenta, cada temporada, les
col·leccions de més de 30 marques i dissenyadors. Cada edició compta amb la participació de més de
40.000 professionals del sector i 500 mitjans de comunicació acreditats d’arreu del món.
Durant les darreres edicions de 2016 es va incorporar, com a novetat, un Showroom efímer, en el qual es
van presentar les col·leccions de marques que desfilen en el 080 Barcelona Fashion, juntament amb les
col·leccions de marques catalanes de prestigi. En total, més de 25 marques catalanes van participar en
aquest nou event de caràcter comercial en les diverses edicions del 2016.

Per organitzar aquest esdeveniment, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de
Catalunya va encarregar al Clúster Català de la Moda (Modacc) la investigació, selecció i invitació de
compradors internacionals, així com també la captació de marques catalanes expositores i de
l’organització d’agendes entre els compradors visitants i les marques participants.

El 080 Barcelona Fashion Showroom ha acollit durant les seves darreres edicions 51 compradors
internacionals procedents de països com Estats Units, Canadà, Corea, Xile, Qatar, Colòmbia, Dubài,
Alemanya, Itàlia, Dinamarca i Croàcia entre d’altres.

Les marques participants en les diferents edicions, van considerar extraordinàriament positiva la iniciativa
ja que els va permetre entrevistar-se amb persones amb capacitat de decisió en compres internacionals
complementant les desfilades de marca en la passarel·la amb la presentació comercial dels productes dins
del showroom. La suma de la passarel·la amb el showroom ha creat un trampolí comercial per a les
marques que desfilaven, i ha reforçat la seva promoció internacional. Entre les empreses catalanes que
van exposar el seu producte hi ha marques com Punto Blanco, Yerse, Escorpion Studio Barcelona,
Wom&Now, Cóndor, Torras, Naulover, Guasch, Bóboli, Aldo Martins, Avet, Massana o Sita Murt.
Per la seva part, els diversos compradors internacionals convidats a Barcelona pel Clúster Català de la
Moda (MODACC) han elogiat la ubicació de la passarel·la, la qualitat i la creativitat de les marques que
desfilen en la 080 Barcelona Fashion i l’organització i el format del 080 Barcelona Fashion Showroom.
Molts han manifestat el seu interès per tornar a Barcelona durant la propera temporada per a profunditzar
en les relacions amb marques catalanes.

Imatges: Espais de promoció de moda catalana.
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Marques que participen en el showroom
Relació de marques expositores participants a la 080 Barcelona Fashion Showroom. (Febrer i Juliol 2016)

080 BCN FASHION SHOWROOM 2016
MARCA

WEB

GUASCH BARCELONA

www.guasch.es

MASSANA BARCELONA

www.massana.es

BOBOLI

www.boboli.es

CND by Cóndor

www.condor.es

RESET PRIORITY

www.resetpriority.com

RED POINT

www.redpoint.es

TEXTIL ELTEX

www.annizzia.com

STJOR

www.stjor.com

DO IT ORIGINAL

www.doitoriginal.com

ES COLLECTION

www.escollection.es

MESSCALINO

www.messcalino.es

TORRAS

http://www.torras.com/es/

CARLOMAGNO

www.calcetinescarlomagno.com

BCN BRAND

www.bcnbrand.com/en/

PUNTO BLANCO

www.puntoblanco.com

ESCORPION ESTUDIO BARCELONA

www.escorpion.com

NAULOVER

www.naulover.com

YERSE

www.yerse.com

WOM & NOW

www.womandnow.com

SITA MURT

www.sitamurt.com

SURKANA

www.surkana.com

MARIA VERAS

www.maluvimoda.com

REFERENDUM

www.referendumwear.com/en/

GUITARE

www.guitare.es/?lang=en

EDGAR CARRASCAL

www.edgarcarrascal.com

TERESA LOPERA

www.teresalopera.com

SMASH

www.smash-wear.com/french/

SET AVET

www.avet-set.com

ESTER FERRANDO

www.esterferrando.com

LOLA CASADEMUNT

www.lolacasademunt.com

ALDOMARTINS

www.aldomartins.com

LINN BY DIACAR

www.linnworld.com
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Modacc
El Clúster Català de la Moda (Modacc) és una organització sense ànim de lucre, que integra a més de 130
empreses que desenvolupen la seva activitat al voltant del negoci de la moda a Catalunya. Des del Clúster
impulsem la competitivitat de l’ecosistema moda mitjançant iniciatives individuals i col·lectives de valor
afegit orientades a les empreses del sector. Els valors que defineixen a MODACC són: cerca del
coneixement, cooperació i dinamisme.
La finalitat principal de l’entitat és fomentar la cooperació entre empreses i professionals, la promoció de
serveis i iniciatives de internacionalització, networking, formació, investigació, desenvolupament i
innovació, així com qualsevol altra iniciativa orientada a la millora competitiva. MODACC té presència
comercial a USA, Àsia, Escandinàvia i Sudamèrica.
Les 130 empreses que actualment formen part del Clúster generen una facturació agregada de 1.500
milions d’euros, tenen presència comercial en més de 200 països i ocupen a més de 5.000 professionals.

Contacte i Informació
Susana Barasoain
sbarasoain@modacc.cat
www.modacc.cat
+34 934 151 228
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