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STYLE & DRESS
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Op maar liefst 3.500 vierkante meter presenteert
retailserviceorganisatie Euretco een gevarieerd
aanbod vrouwenmodemerken. De meeste met
collecties voor zomer 2016, maar ook aardig wat
exposanten bieden kortetermijnleveringen aan.
Voor wie op zoek is naar jassen is het plein met
zo’n twintig specialisten - als Beaumont, Lebek,
Reset en Rino & Pelle - een aanrader. “Doordat al
deze merken bij elkaar staan, krijg je in een
mum van tijd een aardig overzicht”,
verklaart Natascha van Ree, senior
accountmanager bij Euretco Fashion.
Goed om te weten: Style & Dress is
elke dag behalve voor Euretco-leden
Style & Dress ook vrij toegankelijk voor niet-leden.

OKTOBER
2-4
2-5
6-7

Capsule (vrouwen), Parijs • www.capsuleshow.com
Tranoï Femme, Parijs • www.tranoi.com
Pink & Blue Kids Tradefair (lifestyle baby/peuter),
Utrecht • www.pinkandbluekidstradefair.nl

‘IK GA NAAR SEEK
EN BRIGHT’

Wie? Philipp Rijs, marketing en communicatie bij streetwearwinkel
Butcher Boy in Rotterdam.
Waarom Seek en Bright? “Veel van de merken die wij verkopen
staan daar. We gaan erheen om te kijken welke trends er zijn en om
klanten te spreken die we niet vaak zien.”
Hebben je al een ‘boodschappenlijstje’ voor zomer 2016? “Het
inkoopseizoen is al begonnen, op de beurs kijken we welke trends
we hebben gemist.”
Ken je Berlijn, heb je een tip? “Restaurant Muret La Barba: lekker
eten, gezellig en niet te chic. Precies zoals Berlijn ook is.”
Info: www.muretlabarba.de

WHO’S NEXT PARIJS
Who’s Next is verschoven van begin juli naar begin september en wordt
daarmee weer net als vroeger één van de laatste beurzen in het seizoen. Wel
zijn de hallen anders ingedeeld dan voorheen en is het geheel wat kleiner
geworden. Maar de segmentatie blijft gelijk: Fame (ready-to-wear en couture),
Private (internationale, commerciële vrouwenmodemerken), Trendy (betaalbare en modieuze vrouwenmode), Urban (denim en streetwear voor vrouwen
en mannen) en Studio (progressieve ready-to-wear).Verder is subbeurs
Première Classe voor accessoires weer te vinden in een eigen hal.

London Edge

LONDON EDGE

LONDEN

Ga je dit inkoopseizoen op zoek naar edgy toevoegingen? Dan ben je begin
september op London Edge aan het juiste adres. Hier vind je de nieuwste
trends en merken op het gebied van onder meer punk, rock, burlesk, club en
gothic. De locatie, het Business Design Centre in Noord-Londen, is bovendien niet ver van inspirerende buurten als Shoreditch, Camden en Soho.

Scoop London

SCOOP LONDON LONDEN

Who’s Next

Voortaan zijn er twee edities van vrouwenmodebeurs Scoop. Naast de ‘gewone’ Scoop International in augustus komt er een beurs in september die parallel loopt aan de London Fashion Week. Je vindt hier dan ook vooral (opkomende) Britse designers en high end-merken. Beide beurzen worden
gehouden in de Saatchi Gallery.Voorheen was een deel van Scoop London
ondergebracht in veilinghuis Phillips, maar komend seizoen wordt alles
geconcentreerd op één locatie.
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