MARCH 20-22 | 2019
I S TA N B U L C O N G R E S S C E N T E R

BASIN BÜLTENİ

| 25 Şubat 2019

TEKSTİL VE MODA SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ
BULUŞMASI PREMIERE VISION İSTANBUL
KAPILARINI 10.
DEFA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Dünyanın en büyük ve seçkin tekstil üreticilerini senede iki defa bir araya getirerek geleceğin
trendlerini belirleyen Première Vision’un İstanbul buluşması, 20-22 Mart tarihleri arasında,
şehrin merkezinde yer alan İstanbul Kongre Merkezi’nde 10. kez gerçekleşecek. Yılda 2
defa düzenlenen ve Türkiye ve çevre coğrafyanın en önemli tekstil fuarı olan Première
Vision İstanbul’da, yerli ve uluslararası 100’e yakın tekstil üreticisi, 2020 yılının İlkbahar-Yaz
koleksiyonlarını Türkiye, Doğu Avrupa, Batı Avrupa ve Orta Doğu’dan gelecek profesyonel
ziyaretçilerin beğenisine sunacak.
Première Vision İstanbul, iplik&elyaf, kumaş, denim, aksesuar ve hazır giyim üreticilerini
aynı çatı altında bir araya getirerek sektör profesyonellerine tam kapsamlı hizmet vermeyi
amaçlıyor. Yerli tekstil firmaları için ihracata açılan kapı olarak tanımlanan Première Vision
İstanbul, Avrupa’dan alım heyetlerini de ağırlayacak. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarına
yönelik katılımcıların yer alacağı fuar, Avrupalı ‘Fast Fashion’ markalarınıda ziyaretçi olarak
ağırlayacak. Avrupalı alım heyetlerinin dışında Orta Doğu, Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna
ve Türkî Cumhuriyetlerden gelecek sektör temsilcileri de fuarın ziyaretçileri arasında yerini
alacak. Première Vision İstanbul, 10.sezonu ile Doğu ve Batı arasında ‘moda köprüsü’ olma
misyonuna güçlenerek devam edecek.

TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜ POZİSYONUNU
SÜRDÜRÜYOR
Première Vision İstanbul, son iki sezonda hazır giyim üreticilerinin de geniş sayıda katılımı ile
güçlenmeye devam ediyor. TOBB, ITHIB, ITKIB, UTIB, ATHIB, EIB ve TGSD gibi sektörün
önde gelen kuruluşlarının da desteklerini arkasına alması fuarın önemini gözler önüne
serer nitelikte. Talepkar ve hızlı teslimat konusunda hassas olan moda markalarının yüksek
beklentilerini karşılamayı başaran Türk tekstil sektörü, uluslararası platformlarda güçlü
konumunu bu sene de sürdürmeye devam edecek.

PREMIÈRE VISION İSTANBUL İLE GELECEĞİN TRENDLERİNE
BAKIŞ
İplik&elyaf, kumaş, denim, aksesuar ve konfeksiyon gibi çeşitli ve farklı alanlardan başarılı
sektör oyuncuları Première Vision İstanbul’da İlkbahar – Yaz 2020 sezonunun trendlerini
sergileyecek. Her yıl olduğu gibi fuarın kalbini oluşturan trend alanında gelecek sezonun ana
renk ve trendleri görücüye çıkacak. Fuarın klasikleşmiş ‘Let’s Talk AboutFashion’ etkinlikleri
kapsamında Première Vision Moda Departmanı Direktör Yardımcısı Julie Greux, fuar
boyunca İlkbahar-Yaz 2020 sezonunu tüm detayları ile ziyaretçiler ile paylaşacak.

GELECEĞİN PROFESYONELLERİNE PREMIERE VISION’DAN
DESTEK
Première Vision İstanbul genç tasarımcılara destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz üç
sezonda gerçekleşen ve fuar ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi gösterilen öğrenci atölyesi
“Open Fashion Studio” bu sezon da dünyanın en büyük birleştirici ürünler üreticisi YKK
işbirliğinde gerçekleşecek. Bu sezon, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil
Bölümü öğrencilerinden oluşan dört grup, fuar süresince sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik
kavramları çerçevesinde, fuar katılımcılarının tedarik ettiği kumaşlar ile tasarlayacakları
“küçük siyah elbise”’yi farklı bir boyuta taşıyacaklar.
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