LET’S FLY AGAIN
MODTISSIMO 58ª EDIÇÃO
O voo rumo aos bons negócios do MODTISSIMO está cada
vez mais próximo de acontecer. O registo de compradores
ficou disponível esta semana e começam a ser
descortinadas as novidades para a 58ª edição, que decorre
nos dias 7 e 8 de outubro na Alfândega do Porto.
Ter a Áustria como país convidado do MODTISSIMO é uma das novidades, que
já está a dar os primeiros frutos. “É a primeira vez que temos um país
convidado, é uma proposta aliás que veio da própria Áustria, e um dos
reflexos que já estamos a notar é no número de compradores
austríacos, que é dez vezes maior que o habitual” afirma Manuel Serrão,
diretor da feira, detalhando que “neste momento estão apontados cerca de 40”.
A parceria com a Advantage Austria tem assim resultado numa maior divulgação
do MODTISSIMO e dos fabricantes portugueses além-fronteiras, o que é visto
com bons olhos pela organização: “é mais outra iniciativa que nos ajuda a
aumentar a internacionalização da feira”. Recorde-se que o registo para
compradores é feito totalmente online, de forma a garantir a segurança dos
participantes, e gratuita para os profissionais. Espera-se que neste mês de
setembro chegue o grosso dos clientes.
É aguardado um reencontro olhos nos olhos com uma afluência acima da média:
“neste momento tudo indica que podemos bater uma vez mais o
recorde de expositores e de compradores estrangeiros”, afirma convicto
Manuel Serrão. O número de expositores inscritos ronda agora os 120, o que é
sinónimo de vontade por parte da indústria têxtil de retomar a sua atividade e

dar a conhecer de forma palpável as suas coleções aos compradores. Do lado
dos compradores internacionais também temos registado uma grande procura
por informações, pedidos de informações específicas sobre empresas produtoras.
À semelhança de edições anteriores, e com o crescente buzz à volta da
sustentabilidade no setor têxtil e da moda, o MODTISSIMO, em colaboração com
o CITEVE, apresenta mais um iTechStyle Green Circle, com a curadoria de Paulo
Gomes. O centro de inovação conta também com um recente iTechstyle Awards,
que premeia as melhores e mais disruptivas inovações eco-friendly das empresas
e designers nacionais.
O Modtissimo é o maior salão da fileira têxtil português e o mais antigo de todo
a Península Ibérica. Realizado duas vezes por ano – em fevereiro no Aeroporto
do Porto e em setembro/outubro na Alfândega do Porto – reúne toda a fileira
têxtil portuguesa, desde produtores de fio a confeccionadores de vestuário,
servindo de montra para um dos maiores clusters têxteis de toda a Europa. Pelos
seus corredores passam normalmente milhares de visitantes, com destaque para
os compradores internacionais, que para além de toda a oferta comercial, têm
também a oportunidade de conhecer a belíssima cidade do Porto.
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