Fashion Prime
yine rengarenk
Kumaşların dansına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fashion Prime – 3. Tekstil,
Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’yla birlikte hazır giyim sektörü,
birbirinden özel etkinliklerle dolu dolu bir fuar geçirecek. Hem Türkiye hem de
dünyadan gelecek hazır giyim profesyonellerin buluşma noktası yine Fashion
Prime olacak.
2018 yılında iki kez düzenlenen, hazır giyim sektöründeki büyük bir boşluğu kapatan Fashion
Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 9 Eylül Pazartesi günü
kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ
tarafından üçüncü kez gerçekleşecek Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve
Teknolojileri Fuarı, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. Türkiye’nin en büyük ve
en modern fuar merkezi fuarizmir’de profesyonelleri ağırlayacak Fashion Prime; moda ve
hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan
tedarikçileri bir araya getirecek, ticari bağlantılar kurulmasına aracılık edecek. 3. Fashion
Prime, fuar süresince yapılacak ikili iş görüşmeleriyle sektörün ihracatına büyük katkı
sağlamayı hedefliyor. Ticari görüşmelerin yanında katılımcılar en özel kumaşlarını defilelerle
gözler önüne serecek. Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim
sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime;
B Holü’nde gerçekleşecek.

Defileler büyüleyecek
9 Eylül günü açılacak 3. Fashion Prime’da etkinlikler de göz dolduracak. İlk gün, B Hol defile
alanında sektöre genç ve yetenekli tasarımcılar yetiştiren “Atölye İzmir” Moda Okulu’nun
solo defilesi sunulacak. Bu defile saat 13:30’da başlayacak. Sektörün önde gelen
firmalarından Dessi Kumaş, 2019 trendlerinden oluşan defilesini ise 15:30’da izleyenlere
sunulacak. 10 Eylül Salı günü de defileler sürecek. Saat 14:00’da Süpriz Kumaş, solo defile
düzenleyecek. Aynı gün 20’nin üzerinde katılımcının tasarımlarından oluşan Karma Kumaş
Defilesi profesyonellerle buluşacak. Fuara özel olarak podyuma çıkacak tasarımlar,
kumaşların dansını konuklara sunacak. Saat 15:30’da başlayacak defilede önemli firmalar yer
alacak. Defileler, B Hol içine kurulacak defile alanında yapılacak.

Etkinlikler durmayacak
Etkinlikler defilelerle sınırlı kalmayacak. B Fuaye’de sadece kumaşlardan oluşan dikişsiz
pratik, çeşitli giysi yapım gösterileri düzenlenecek. Ayrıca Fashion Prime’da üç gün boyunca
“Fashion Prime Tasarımcı Platformu” olacak. Alanında başarılı eğitmenler eşliğinde
gerçekleşecek workshopta Moda Tasarım Bölümü öğrencileri, kendi tasarımları olan giysi
modelleri üretime geçirebilecek. 3 gün boyunca sürecek üretim sonunda tasarımlar 11
Eylül’de B Fuaye’de sergilenecek. Fashion Prime fuar alanında oluşturulacak Trend Area’da,
hazır giyim sektöründe kullanılan kumaşlar; etiket, lastik, fermuar, düğme, vatka gibi hazır
giyim yan sanayi ürünleri ve birçok iplik çeşidi stantların içinde yer alacak özel alanlarda
sergilenecek. Katılımcı firmaların kumaş ve aksesuar çeşitlerinin yanına kartvizitlerini

bırakacağı alanları ziyaret eden sektör profesyonelleri, bu sayede firmalarla birebir görüşme
imkanı bulabilecek.

Beledi Dokuma Fashion Prime’da
Fashion Prime’da, Tire Belediyesi Beledi Dokuma Sanatı” Atölye Çalışmaları da yer alacak.
Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler arasında yer alan Beledi Dokuma, fuarda
profesyonellere sunulacak. 9 ile 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek atölye
çalışmalarında Tire Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nden usta Gülnur Yaykal ile emekçi
kadınlar yer alacak. Etkinlikle birlikte üretimlerinin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması
ve sürdürebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

