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خداحافظی با نمایشگاه GDS

از هفتــم تــا نهم فوریــه ،آخرین نمایشــگاه تجــاری GDS

در محــل مــوزه دوســلدورف برگــزار شــد .از این بــه بعد
کمپانــی  Igedoمســئولیت نمایشــگاه جدیــد تجاری کفش
در  Areal Bohlerرا بــه عهــده میگیــرد .اول از همــه
نــام جدیدی بــه این نمایشــگاه داده شــد :گالــری کفش.
فیلیپ کرونن در این باره میگوید« :ادامه این نمایشــگاه با یک
چارچوب کامــا متفاوت ولی با نام قبلــی معنایی ندارد .درباره
همه چیز در تمامیســطوح باید دوباره فکر شــود .یک شروع
دوباره امکانپذیر است و این مساله به زودی به اثبات میرسد».
ســه عامل به عنوان ســتونهایی برای محافظــت از موفقیت
آینــده گالــری کفــش اعالم شــد :محــل جدیــد Areal
 Bohlerبا ظاهــر صنعتیاش ،تاریخهای متفــاوت( 27تا 29
آگوســت) با ترتیب تعیین شــده روزها(یکشــنبه تا سهشــنبه)
و تمرکــز بر مهمتریــن غرفــهداران در صنعت کفــش اروپا.
گالــری کفش بــر بخشهــای قیمتی متوســط رو بــه باال
همــراه بــا برندهــای جــوان و برندهــای قدیمیامــا قوی
تمرکــز دارد .تقریبــا  65درصــد از غرفهداران در این گســتره
میگنجند که عمدتا از ایتالیا ،اســپانیا ،فرانســه و هلند هستند.
دبیــر این پــروژه ،اولریک کوهلــر تایید کرد که کشــورهای
هدف بــرای بازدیدکننــدگان از شــمال ،مرکز و شــرق اروپا
خواهنــد بــود Igedo .انتظــار دارد کــه از تجربــهاش در
(CPMمجموعــه اولیه مســکو) بهره بگیرد .ممکن اســت از
بخش پوشــاک هم در این نمایشــگاه دعوت بــه عمل بیاید.
ایــن نمایشــگاه در تاریخهــای زیــر برگــزار خواهــد شــد:
 27تا  29آگوست  11 ،2017تا  13مارس  2 ،2018تا  4سپتامبر 2018
در آخرین نمایشــگاه  GDSاطالعات جامــع و کاملی در مورد
 600برند با مجموعههایشان ارائه شــد .تقریبا تمام گرایشات
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مــد پاییز و زمســتان  2017-18در این نمایشــگاه به نمایش
درآمــد .در اولین روز این نمایشــگاه ،ورنر ماتیاس دورنشــت،
مدیرعامل موزه دوســلدورف از تالشهــای گروه  GDSتقدیر
کرد و گفت:کریســتین دوتل موزر و گروهش سالهای زیادی
بیوقفه تالش کردند و نوآوریهای بســیار انجام دادند .آخرین
نمایشگاه بســیار حرفهای همچون ســالهای قبل برگزار شد
و بازدیدکنندگان توانســتند به اطالعات جامــع و کاملی از بازار
دست پیدا کنند .همچنین از بخش کفش تشکر میکنم چون با
تالش آنها و حمایت بیشــائبه تجارت و صنعت ،این نمایشگاه
توانســت برای دههها به یک گردهمایی فوقالعاده بدل شــود.
در کنفرانس خبری اولین روز این نمایشگاه ،دبیر  GDSبا اشاره
به سنت بینظیر این نمایشگاه از یکطرف و تغییرات بنیادین به
وجود آمده در بخش کفش از طرف دیگر گفت:با ورود به هزاره
جدید این نمایشگاه رکورد بیشترین بازدیدکننده را به ثبت رساند.
مردم به دوســلدورف میآمدند تــا مجموعههای جدید برندها و
مهمتــر از همه وضعیــت بازار را ببینند .اما در طول ســالهای
گذشــته تغییرات دنیا ســریعتر از انتظار ما پیش رفت .بازیکنان
جدیدی وارد بازار شدند .تغییرات زیادی به وجود آمد و از آنجا که
نمایشگاههای تجاری همیشه تصاویر بازار را منعکس میکنند ،این
دینامیک درون بخش کفش نیز بر  GDSتاثیرات خود را گذاشت.
در رویارویی با سیر تکاملی اخیر ،تصمیم بر راهاندازی مجدد گرفته
شد؛ با تغییر در مکان برگزاری ،تیم سازمانی ،تاریخ و نام .کمپانی
 Igedoگونه جدید این نمایشگاه را با نام گالری کفش در محل
 Areal Bohlerدر تاریخ  27تا  29آگوست برگزار خواهد کرد و
تمرکز آن بر مهمترین غرفهداران صنعت کفش اروپا خواهد بود.
اولین نشــانه افول یک صنعت فقدان جذابیتش برای کارکنان
شایسته ،توانا و بلندپرواز است.
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