Press Release

FEITO INÉDITO NO MUNDO: UMA FEIRA DE
MODA NO AEROPORTO!
MODtissimo aterra no Aeroporto do Porto em fevereiro de 2016
A ANA Aeroportos de Portugal (ANA) e a Associação Selectiva Moda, juntamente com a
Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) e a Associação Nacional dos Industriais de
Lanifícios (ANIL) têm o prazer de informar que chegaram a um acordo para a realização da
edição 47 do MODtissimo (único salão da Fileira Têxtil e Moda Portuguesa), em fevereiro de
2016, no Aeroporto do Porto.
A organização do MODtissimo orgulha-se de poder executar este projecto pioneiro em
Portugal, e alias inédito a nível mundial, de uma feira profissional dedicada ao sector têxtil ser
realizada dentro do maior Aeroporto do Nordeste Peninsular (Aeroporto do Porto),
completamente funcional e que apresenta um trafego de passageiros de cerca de 8
milhões/ano.
O MODtissimo irá decorrer nos dias 24 e 25 de fevereiro, no Piso de Acesso às Partidas no
Aeroporto do Porto, neste que será um desafio para a Organização do Evento, para a ANA,
para os fornecedores de serviços e para os expositores e compradores.
Esta é uma forma de mostrar ao mundo que a têxtil portuguesa continua a inovar em todos os
sentidos e que as infraestruturas nacionais arriscam em novas iniciativas para dinamizar a
economia nacional.
Sobre a ANA
O Grupo ANA é um sólido grupo empresarial responsável pela gestão dos aeroportos em
Portugal Continental (Lisboa, Porto, Faro e Terminal Civil de Beja), na Região Autónoma dos
Açores (Ponta Delgada, Horta, Santa Maria e Flores) e na Região Autónoma da Madeira
(Madeira e Porto Santo). Em Setembro de 2013, o Grupo ANA integrou a VINCI Airports.
Sobre o MODtissimo
O MODtissimo é o único salão da Fileira Têxtil e Moda Portuguesa que se realiza duas vezes
por ano e vai para a sua 47ª edição. Reúne no mesmo espaço: Fabricantes de Tecidos e
Acessórios Europeus para a Indústria Têxtil, Produtores de Vestuário (Adulto e Criança) quer
com marca própria, quer private label, Têxteis Inovadores e serviços correlativos. O
MODtissimo está integrado na Porto Fashion Week que acontece duas vezes por ano e que
durante uma semana enche a cidade do Porto com eventos relacionados com moda.
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