گـــزارش

پر فروشترین نمایشﮕاه کفﺶ
در کنار دریاچه زیبای گاردا

نـود و دومیـن دوره نمایشـگاه اکسﭙوریواشـو از  ۲5تا  ۲8خرداد ماه گذشـته
در شـهر ریوادل گاردای ایتالیا برگزار شـد .این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه
بینالمللـی کفـش هـای ارزان و متوسـﻂ قیمـت در جهان اسـت کـه در آن
مﺤصـوالت تمامی کشـورها را میتـوان یافت؛ برخالف نمایشـگاه های کفش
چیـن ،کـه اﻏلب شـرکت کنندگان آن چینی هسـتند.
خبرنـگار ماهنامـه بازار چـرم وکفش همﭽون دوره های قبلی بـرای بازدید از
نمایشـگاه و تهیـه گـزارش و خبر به این نمایشـگاه دعوت شـده بـود .در این
دوره 14۲6شـرکت کننـده ( ۲66ایتالیایـی و  1196ﻏیـر ایتالیایـی) از 111
کشـور جهـان در فﻀایـی بـه وسـعت بیـش از  33هـزار متـر مربـﻊ و در 13
سـالن مﺤصـوالت خـود را عرﺿه کردند" .گاردا بگ" بخش جدید نمایشـگاه

اسـت کـه کیـﻒ و مﺤصـوالت چرمـی در آن عرﺿه می شـوند .در این بخش
از نمایشـگاه تولیدکنندگان  39کشـور جهان از جمله برزیل ،پرتﻐال ،اسﭙانیا
و آلمـان جدیدتریـن مﺤصـوالت کیـﻒ خـود را بـرای فصـل بهار و تابسـتان
سـال  1399عرﺿه کردند.
یکـی از ویﮋگـی هـای ایـن نمایشـگاه تیـراژ بـاالی فـروش کفـش اسـت و
قیمتهـا از حـدود ۲یـورو بـرای یـﮏ جفـت صنـدل و  4یـورو بـرای یـﮏ
جفـت کفـش شـروع مـی شـود.
نمایشـگاه اکسـﭙو ریـوا شـو از نقطه نظـر دیگری هﻢ در سـطﺢ بیـن المللی
مهـﻢ اسـت .ایـن نمایشـگاه اولیـن رخـدادی اسـت که طـی آن مـدل های
جدیـد فصـل بهـار و تابسـتان  99عرﺿـه مـی شـود .پـس از اکسﭙوریواشـو
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بترتیـب نمایشـگاه هـای میـکام ایتالیـا در شـهریور مـاه و
آیمـد اسـتانبول در مهـر ماه مدلهـای نیمه اول سـال آتی
را عرﺿـه خواهنـد کرد.
ریـوا دل گاردا شـهر زیبایـی اسـت کـه در شـمال دریاچـه
زیبای گاردا  -بزرگترین دریاچه ایتالیا  -قرار دارد .این شـهر
بـا داشـتن آب و هـوای مدیترانـه ای بـا کوههـای صخـرهای

احاطه شـده اسـت .شـهر ریـوادل گاردا با داشـتن تنها
 165۰۰نفـر جمعیـت پذیـرای ایـن رویـداد مهـﻢ در
صنعـت کفـش جهـان اسـت و اﻏلـب بازدیـد کنندگان
نمایشـگاه در شـهرهای اطـراف کـه تنها چنـد کیلومتر
از ریـوادل گاردا فاصلـه دارنـد اقامـت میکننـد .بخـش
شـمالی دریاچـه گاردا پـر از زیبایـی هـای طبیعـی و
تاریخـی اسـت و یـﮏ مقصد مهﻢ بـرای توریسـتهای
آلمانـی اسـت کـه مـی خواهنـد عـالوه بـر بازدیـد از
قلعههـا و صومعههـای قدیمـی از مـوج سـواری ،قایـﻖ
سـواری ،دوچرخهسـواری و کوهنـوردی لـذت ببرنـد.
دوره بعـدی نمایشـگاه اکسﭙوریواشـو از  ۲1تـا  ۲4دی
مـاه امسـال برگزار میشـود.
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