Targi COLLECTION PREMIERE
MOSCOW z udziałem polskich ﬁrm
oraz polskiego stoiska narodowego
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Targi CPM MOSKWA prezentują międzynarodowe trendy w modzie w samym sercu rosyjskiej metropolii. Dwa
razy do roku Expocentre Moscow odwiedza ponad 21.000 zwiedzających, którzy mają to niebywałą okazję
poznać kolekcje ponad 1300 wystawców oraz marek z ok. 30 krajów.

Kupcy w czasie targów mają szanse zdobyć informacje o aktualnych trendach, a także na miejscu zamówić
kolekcje od międzynarodowych i lokalnych producentów odzieży.

Na targach prezentowanych jest 50 grup asortymentowych, w tym kolekcji damskich, męskich dziecięcych, ale
również akcesoriów.

Wystawcy podzieleni są na 15 hal tematycznych oraz pawilonów narodowych, w tym: kolekcji Premium,
dziecięcych, akcesoriów oraz obuwia czy też bielizny i kolekcji plażowych.

Wydarzeniu towarzyszy wiele dodatkowych atrakcji, w tym pokazy mody na wybiegu, seminaria oraz "Rozmowy

3
o Modzie".

4 dni intensywnych spotkań oraz rozmów biznesowych relacjonowanych jest przez ponad 300 rosyjskich i
międzynarodowych dziennikarzy oraz przedstawicieli mediów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w czasie targów zorganizuje narodowe stoisko promocyjne, na którym
będzie prezentowany potencjał polskiego sektora modowego. Zostanie także zorganizowana w dniu 27 lutego
konferencja prasowa, w czasie której ekspert branżowy poprowadzi prezentację dla branżowej prasy lokalnej i
międzynarodowej, a także przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy polskie ﬁrmy, które planują
udział w targach do odwiedzenia polskiego stoiska! Na stoisku będzie przez cały czas trwania targów dostępna
strefa b2b, w której polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić rozmowy z kontrahentami.

Zarówno obecni na targach przedsiębiorcy jak i nieobecni, mogą przekazać materiały promocyjne w postaci
katalogów, ulotek oraz ﬁlmów reklamowych, będą one dystrybuowane na stoisku narodowym przez cały czas
trwania targów. Materiały (o wadze maks. 1 kg) można przesyłać na adres:

MAJA JUSTYNA
PAIH S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
z dopiskiem: Targi CPM MOSKWA - projekt Brand - moda polska.

Filmy promocyjne (maks. 300 MB) należy przesyłać przez we transfer na adres: pawel.tomkowiak@mtp.pl z
dopiskiem: TARGI CPM MOSKWA - ﬁlm promocyjny.
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Materiały promocyjne można przesyłać do dnia 8 lutego 2019 r.

Wszelkie działania prowadzone przez PAIH S.A. w czasie targów są dla polskich przedsiębiorców nieodpłatne.

Stoisko PAIH S.A. będzie zlokalizowane w hali 8_2 pod nr. A02.
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