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Nadchodzi III edycja Międzynarodowych Targów Tkanin i Dodatków Fast Textile
– najważniejsze wydarzenie branży tekstylnej w Polsce odbędzie się 17–19
listopada 2016 roku w nowoczesnym centrum wystawienniczym Ptak Warsaw
Expo. W nadchodzącej edycji udział wezmą liczni producenci z Polski i z
zagranicy. Już dziś zapraszamy do udziału w III edycji Targów Fast Textile!
Międzynarodowe Targi Tkanin i Dodatków są koncepcyjnie i logistycznie
przemyślaną odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na wydarzenia poświęcone tej
tematyce. Głównym celem Targów jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej
nawiązywanie relacji handlowych pomiędzy wystawcami a producentami odzieży,
w szczególności z regionu łódzkiego, ale także innymi polskimi i zagranicznymi
producentami.
Podczas Targów zaprezentowane zostaną trendy – wzory, kolorystyka, struktury,
surowce na sezon wiosna/lato 2017 oraz najnowsze technologie wykorzystywane
w przemyśle tekstylnym. W związku z bogatym harmonogramem Targów oraz
skupieniem w jednym miejscu i czasie wielu specjalistów i znawców określonej
branży, Międzynarodowe Targi Fast Textile są najważniejszą imprezą tekstylną w
Europie Środkowej. Mimo że odbędą się pod koniec listopada, już teraz
wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród producentów odzieży.
Targi odbędą się w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym
Ptak Warsaw Expo. Hala C, w której odbędzie się impreza, zostanie podzielona na
specjalne strefy branżowe: tkaniny/dzianiny, dodatki/akcesoria, przędza, maszyny,
usługi, media i strefy zagraniczne.

Podczas Forum Tekstylnego towarzyszącego Międzynarodowym Targom Fast
Textile uczestnicy będą mieli możliwość nieodpłatnego udziału w licznych
wykładach i prelekcjach poświęconych technologiom oraz specjalistycznym
strategiom wykorzystywanym w przemyśle tekstylnym. To również doskonała
okazja do udziału w panelach dyskusyjnych oraz wymiany doświadczeń z zakresu
prowadzonych działalności. Na stoiskach dedykowanych mediom będzie istniała
możliwość nabycia magazynów branżowych, natomiast instytucje związane z branżą
tekstylną świadczyć będą usługi doradcze.
Międzynarodowe Targi Tkanin i Dodatków Fast Textile współtworzyć będą krajowi i
zagraniczni producenci, dystrybutorzy i importerzy tekstyliów, przędzy, dodatków
krawieckich, wyposażenia sklepów i maszyn. Nie zabraknie firm oferujących
kompleksową ofertę dla producentów odzieży, obuwia, dekoracji i wyposażenia
wnętrz.
Już teraz zapraszamy na III edycję Targów Tkanin w Ptak Warsaw Expo w dniach
17-19 listopada 2016.

