TARGI

Złoto Srebro Czas
bli˝ej mody
– Nowa lokalizacja daje nam nowe możliwości rozwoju – mówili organizatorzy targów Złoto
Srebro Czas rok temu. Do tych możliwości należy otwarcie na świat mody, a nawet
współorganizowanie wydarzeń o takim charakterze. Ten pomysł jest już realizowany.

„Zmieniamy się dla Państwa” – ubiegłoroczne hasło nie straciło na aktualności. Organizatorzy deklarowali wtedy, że nowa lokalizacja to szansa na rozwój targów. Dotrzymują słowa, szukając obszarów, które zaowocowałyby wzrostem prestiżu samej imprezy, ale i korzyściami dla jej uczestników. Taki obszar, odpowiadający
także potrzebom szeroko rozumianego rynku, stanowi moda, której biżuteria jest nieodłącznym elementem
i do której trendów stara się dopasowywać co sezon, by zwiększyć swoje szanse na komercyjny sukces.
Dlatego właśnie Międzynarodowe Centrum Targowe upatruje szans na rozwój w zacieśnieniu kontaktów ze
światem mody. Pokazy mody – prezentacja dokonań polskich projektantów, artystów plastyków i producentów w towarzystwie najnowszych kolekcji odzieży – towarzyszyły targom Złoto Srebro Czas od początku ich
istnienia. Pamiętne pokazy z choreografią Jarosława Szado i stylizacjami Tomasza Jacykowa były niewątpliwą atrakcją kilku edycji Wieczoru Wystawców, podobnie jak pokazy organizowane w ostatnich latach przez
Konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”. Dziś nadszedł czas na kolejny krok w tym kierunku…

MCT organizatorem Pawilonu Bi˝uterii Modowej na Warsaw Fashion Street

Pokazy mody to ciekawy punkt programu
targów Złoto Srebro Czas. Chętnie korzystają
z tego pomysłu odwiedzający, a także
wystawcy, którzy prezentują w ten sposób
biżuterię ze swojej oferty

Dziś MCT zaprasza do udziału w Pawilonie Biżuterii Modowej podczas Warsaw Fashion Street – odbywającej się już od 10 lat dwudniowej imprezy, na którą składają się pokazy i targi mody. Wydarzenie to gromadzi
ok. 140 tys. miłośników wszystkiego, co jest fashion. Jako że biżuteria też jest fashion, nie tylko nie może jej
zabraknąć na tej imprezie, ale też będzie eksponowana jeszcze lepiej niż dotychczas. MCT, profesjonalista
w dziedzinie organizacji imprez przeznaczonych dla branży jubilerskiej, jest organizatorem Pawilonu Biżuterii Modowej na WFS. Czternaścioro twórców biżuterii designerskiej i modowej będzie miało wyjątkową szansę zaistnienia na tej największej w Polsce ulicznej imprezie promującej modę, sztukę i przedsiębiorczość.

Amber Free Classic Design – konkurs modowy na Złoto Srebro Czas
W trakcie WFS zostanie rozstrzygnięty konkurs Amber Free Classic Design, którego uczestnicy mają za zadanie stworzyć inspirowane aktualnymi trendami mody projekty w trzech kategoriach: biżuteria z bursztynem,
biżuteria modowa i galanteria skórzana. Najlepsze prace będą prezentowane na specjalnej wystawie w trakcie targów Złoto Srebro Czas, a nagrodą dla zwycięzców w każdej z kategorii będzie własne stoisko. Konkurs ma nie tylko połączyć początkujących kreatywnych designerów z doświadczonymi firmami produkcyjnymi, ale także zwrócić uwagę i jednych, i drugich na Złoto Srebro Czas jako miejsce prezentacji obiecujących talentów.
17. edycja Międzynarodowych Targów Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas odbędzie się w dniach
29.09–1.10.2016 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Podobnie jak w ubiegłym roku, głównym filarem imprezy będzie biżuteria bursztynowa i designerska, choć nie zabraknie również wyrobów ze złota i srebra oraz oferty poddostawców dla branży jubilerskiej. Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się program ramowy, na który złożą się trzy konkursy (Prezentacje; Mistrz Złota, Srebra, Czasu i Przestrzeni 3D; Amber Free Classic Design) oraz pięć wystaw sztuki złotniczej, prezentowanych w ramach
nowej inicjatywy Forum Wystaw Złotniczych (Krzemień pasiasty – kamień optymizmu; Manufaktura Złotnicza;
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Miasto”; Wspólny punkt widzenia; Techniki obróbki bursztynu).
W ten sposób organizatorzy nie tylko kontynuują, ale wręcz zwiększają swoje dotychczasowe zaangażowanie
w promowanie współczesnej polskiej sztuki złotniczej i jej twórców. I nie potrzebują do tego fundacji…
Więcej informacji: www.zlotosrebroczas.com
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Zegarki & Biżuteria

