WWD MAGIC &
MAGIC SHOW FUARI

HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Dünyanın en büyük konfeksiyon hazırgiyim fuarlarından olan
WWD Magic & Magic Show hakkında
bölümlere göre özet bilgiler aşağıda iletilmektedir.

PROJECT / PROJECT WOMENS
MARKA İLE KATILIM İÇİN
BAY – BAYAN GİYİM BÖLÜMÜ
Bayan ve Erkekler için çağdaş moda, tasarım ve koleksiyonlar bu alanda
sunulmaktadır. Project alanında yeralacak firmalarımızın öncelikle kendi markaları ile
satış yapmayı hedeflemeleri, orta üst kalite ve fiyat seviyesinde üretim yapmaları,
tasarıma önem vermeleri beklenmektedir. Bu alanda yeralmak isteyen firmalarımızın
firma profilleri ve ürün örnekleri fuar idaresine iletilmekte, fuar idaresi firmalar
arasında seçim yaparak kabul ve yerleşim yapmaktadır. Project e uygun olmadıklarını
düşündükleri

firmaları,

yönlendirmektedirler.

WWD

Magic

fuarı

içinde

farklı

bölümlere

Bu alanın stand inşaatı da fuar idaresi tarafından

gerçekleştirilmektedir ve özel stand tasarımını izin verilmemektedir.
Fuarın bu bölümü LAS VEGAS Convention Center da değil MANDALAY BAY
Convention center da gerçekleştirilmekte, iki alan arasında ücretsiz shuttle ile transfer
sağlanabilmektedir.

FN PLATFORM:
AYAKKABI VE ‘MARKA ÇORAP’ İLE KATILABİLECEĞİNİZ BÖLÜM
Ayakkabı ve çorap sektörlerinde gerek gelişmiş markalar gerekse gelişmekte olan
markalar için uluslararası ayakkabı sergisidir. Hem erkek hem de bayan ve çocuklar
ayakkabı ve çorapları içerir. Kendi Markaları olan ve bu yönde üretim / satış yapmak
isteyen Çorap firmalarımız ile hem marka hem fason ayakkabı yapabilecek
firmalarımız katılım yapabilmektedirler.

THE COLLECTIVE:
MARKA ERKEK GİYİM ALANI .
Kendi Markası ile erkek giyim yapan, aynı zamanda ABD markalarınına az sayıda
sipaiş için fason üretim yapabilecek Fuarda erkek giyim koleksiyonlarının sergilendiği
bölümdür. Katılımcılar, koleksiyonlarını “designer, premium contemporary, casual,
streetwear, active sporting wear, accessories, young men’s ” bölümlerinde
sergilemektedirler. Klasik erkek giyim ve genç erkekler için giyim; sektörlerinde
ekonomik fiyatlı markalı üretici ve tedarikçi firmaların buluştuğu alanıdır. Bu alan
içinde Geleneksel erkek, Genç erkek, Ev içi giyim, Lisanslama ve Perakendecik alt
sektörlerini bir arada barındırır.

SOURCING:
FASON ÜRETİM YAPMAK İSTEYEN FİRMALARIN
KATILIM YAPTIĞI BÖLÜM
Fason üretim yapmak isteyen firmalara yönelik olan bölümde Bay bayan giyim,
konfeksiyon, Ayakkabı, Çorap ve Aksesuar sektörlerinde orijinal marka sahipleri ile
bu alanda yer alacak tedarikçi firmaların buluşacağı en büyük fuardır. Bu bölüme
katılan firmalarımız, ABD’li marka üreticilere fason üretim yapmayı amaçlamalıdır.
Büyük fabrikaların, yüksek üretim hacimli firmaları olduğu kadar, daha az sayıda
fason siparişe cevap verebilecek firmalar da bu alanda yer almaktadırlar.

Sourcing at Magic bölümüne katılan firmalar North Hall’de sergileme yapmakta, bu
alanda yer alan katılımcılar aynı zamanda MAGIC’in türünün tek örneği olan
konferanslara da katılım sağlayabilmektedirler. Konferansların amacı katılımcılara;
yeni trendleri, yenilikçi teknolojileri ve önemli sektörel bilgileri elde etme olanağına
kavuşturmaktır.
Fuar idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sourcing bölümünde Türkiye için ana
girişte bir alan ayrılması, bir trend alanı oluşturulması, dergi ve fuar alanlarında
reklamlarımızın yer alması, VIP alanında Türk firmaları ile yabancı firmaların
görüştürülmesi şeklinde destek anlaşmaları yapılmıştır.

CURVE:
MARKA AKSESUAR VE
İÇ GİYİM ÜRETİCİLERİN ALANI
İç giyim, aksesuar ve deniz kıyafetleri bölümü. 250ye yakın markanın yer aldığı bu
bölüm, aksesuar ve iç giyim üretici firmaları için alıcılar ile buluşabilecekleri seçkin
bir alandır. Bu bölüm Las Vegas Convention Center içerisinde Bayan giyim bölümüne
yakın bir alanda konumlandırılmıştır.

PLAYGROUND:
ÇOCUK GİYİM ÜRETİMİ MARKA YADA
FASON ÜRETİCİ FİRMALAR İÇİN BÖLÜM.
Çocuk giyim üreticilerin yeraldığı bölüm fuaron ana holünde az sayıda ancak etkin
üretici firmanın katılımı ile düzenlenmektedir. Çocuk giyim üretimi yapan
firmalarımız bu alanda katılım yaparak ABD pazarındaki önemli alıcılar ile karşılaşma
fırsatı yakalamış olacaklar.

FUAR YERİ
Las Vegas Convention Center
MANDALAY BAY Convention Center
BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİH VE SAATLERİ
SOURCING : 16 Şubat
17 Şubat
18 Şubat
19 Şubat

12:00 – 18:00
9:00-19:00
9:00-19:00
9:00-19.00

PROJECT , COLLECTIVE , CURVE, YOUNG CONTEPORARY, FN PLATFORM
17 Şubat

9:00-19:00

18 Şubat
19 Şubat

9:00-19:00
9:00-19.00

