Ens complau informar-vos que el Clúster Català de la Moda (Modacc), en cooperació
amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM-Generalitat de
Catalunya), estem treballant novament, per portar compradors, distribuïdors i/o
agents a la 080 Barcelona Fashion, en el marc d’una setena edició del 080 Barcelona
Fashion Showroom.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és reforçar la dimensió comercial – internacional de la
080 BARCELONA FASHION mitjançant l’atracció de compradors internacionals.
El Showroom durarà en exclusivitat dos dies, 4 i 5 de febrer (Dilluns i Dimarts) i
estem fent una labor comercial, per convidar no solament a compradors
internacionals, sinó també a tot el multimarca i professional del sector de la moda a
l’estat que vulguin accedir a l'espai del 080 Showroom, dins del 080 Barcelona
Fashion.

Objectiu del 080 Barcelona Showroom:
•

Marques: Proposem la participació, en les agendes comercials, de marques de
moda del segment de productes de dona exterior i accessoris de dona exterior
que puguin establir interaccions comercials amb els diferents compradors
visitants de la 080 Barcelona Fashion i el 080 Barcelona Fashion Showroom.

•

Compradors Internacionals: Estem convocant activament compradors
internacionals (Comunitaris i Extra – Comunitaris). El perfil professional pot ser
divers en funció del mercat: Compradors de grans magatzems i/o cadenes de
botigues, agents comercials o distribuïdors de moda de mercats amb potencial
comercial i/o socis comercials per a l’expansió en un mercat de destí
determinat. La gestió dels viatges i estada d'aquests compradors serà a càrrec
del 080 i tindran una agenda de treball amb les marques expositores
preparada amb anterioritat.
•

•

Per descomptat i com en totes les edicions, si las marques teniu
contactes internacionals als quals voleu que convidem des de
Modacc i el 080, estem disposats a col·laborar amb vosaltres per
atreure al millor visitant professional. Us enviarem la invitació en
anglès per enviar als vostres contactes. El preu de participació en el
Showroom es vora reduït si s'aporten compradors internacionals.

Compradors
nacionals:
Via
inscripció
www.080barcelonashowroom.com/#demana

en

la

pàgina

web:

Període d'inscripció:
27/11/2018 – 7/01/2019 : correu sbarasoain@modacc.cat
Al més aviat possible arribi la inscripció, abans es treballarà internacionalment l'oferta
de la marca.

Inscripció i preus d´inscripció:
Contactar amb sbarasoain@modacc.cat

Podeu accedir a l´informació dels anteriors edicions del Showroom seguint el
següent vincle: www.080barcelonashowroom.com / Profile English

