Târgul Internațional de încălțăminte,
confecții și accesorii
3 – 6 septembrie 2013 | caro hotel
bucurești

Sub înaltul patronaj al
Ministerului Economiei

Cine suntem?

Cuvânt
înainte
„Sfera Factor, o asociaţie patronală
tânără dar cu oameni entuziaşti şi
cu mare experienţă şi-a fixat şi implementat un plan de acţiune care a
coincis în multe puncte cu preocupările
Ministerului Economiei, de a oferi
sprijin exportatorilor de încălţăminte
şi marochinărie. Această industrie are
o orientare puternică spre export, valoarea acestora din 2012 de aproximativ
1,5 miliarde euro, urmând a fi depăşită
cu peste 5% în 2013. Am constat, însă,
că în ciuda susţinerii financiare venite
din partea ministerului de resort pentru
participarea la manifestările externe,
expertiza firmelor noastre este în multe
cazuri insuficientă pentru atingerea
rezultatului așteptat. De accea am ataşat
Next Season şi o altă latură practică, în
afara celei strict comerciale prin care
producătorul şi buyerul sunt puşi faţă
în faţă. Am demarat, începând cu această ediţie, un progam de asistenţă şi consultanţă materializat prin prezentări şi
discuţii inițiate de specialiști în cadrul
mai multor runde de întâlniri de lucru.

Sperăm să conturăm
pentru cât mai mulţi
producători români
un cadru al pregătirii
continue, necesare
lansării cu succes a
proprilor programe de
ofertare la export.
Sperăm, astfel, să conturăm pentru cât
mai mulţi producători români un cadru
al pregătirii continue, necesare lansării
cu succes a proprilor programe de ofertare la export”, a declarat Angela Vasiliu
Dimitriu, preşedintele Sfera Factor.
Ministerul Economiei îşi doreşte
ca România să fie asociată țărilor cu
tradiţie în lumea modei şi a creaţiei. De
aceea, s-a alăturat efortului Sfera Factor
de a transforma târgul internţional de
contractări într-unul regional care să
rivalizeze marile evenimente de profil
din capitalele ţărilor europene.
– asociația sfera factor –

În toamna anului 2009 a fost lansat
primul Târg de contractări, fără vânzare, Next Season, târg ce își propune
să fie un corespondent puternic al
târgurilor internaționale cu tradiție și
să ajute mediul de afaceri românesc
din domeniul pielărie și marochinarie.
Târgul a evoluat an de an și a crescut
numărul de participanți și vizitatori,
ajungând până la aproximativ 150 de
vizitatori.
Expozanții din cadrul acestui târg
sunt producători și furnizori de
încălțăminte, marochinarie, materii
prime de profil, precum și confecții.
Sunt invitați ca vizitatori
comercianții en gros și en detail din
România și din întreaga Europa.
În plus față de edițiile precedente ale
târgului Next Season vom avea invitați
din partea marilor lanțuri de hypermarketuri și cash& carry din categoria
Carrefour, Metro, Cora, Selgros, Real.
Vor fi aduși agenți prin firmele de
consultanță și repezentanții unor mari
magazine din România. Piețele vizate
vor fi atât cele clasice, italiene, cât și
cele din Germania și fostele state din
URSS. La acestea se vor adăuga și seminariile unei firme de consultanță accesare fonduri europene și consultanță
redactare proiecte.

Pe parcursul desfășurării târgului
Next Season vor mai avea loc evenimente precum:
✣ Seminar pe tema Soluții de acces
ale producătorilor și comercianților
români de pielărie și marochinărie
pe piețele internaționale– invitat
special domnul Costin Lianu, Director
Direcția Dezvoltare Export din cadrul
Ministerului Economiei;
✣ prezentări ale tendințelor pentru
sezonul următor;
✣ prezentări de produse;
✣ expoziții ale tinerilor designeri
români;
✣ portofolii de lucru ale studenților
de la Universitatea de Artă (București,
Iași, Cluj, Târgu Mureș);
✣ comunicări și mese rotunde.
Comercianții care participă la Next Season
au beneficii unice:
✣ acces gratuit pe baza completării
formularului de vizitator;
✣ o noapte gratuită de cazare;
✣ ambient deosebit de desfășurare a
târgului;
✣ acces la prezentările de produse,
expoziții și seminarii.
Vă așteptăm între 3-6 septembrie
la Next Season, Hotel Caro!

în anii

trecuți

Expoziții anterioare
noiembrie 2009

romexpo, bucurești

La această primă ediție am anunțat o participare a 31 de expozanți din România și
Italia, care și-au expus colecțiile primăvară-vară 2010 în materie de încaltaminte
și marochinărie.

februarie 2012

romexpo, bucurești

În cadrul târgului, Stilistul Ovidiu Buta a susținut un seminar despre tendințele
sezonului primăvară-vară 2013, seminar foarte util departamentelor de creație
din cadrul firmelor producătoare. În cadrul emisiunii Săptămâna Mondenă de
la televiziunea B1 au fost redate imagini cu parada de produse (încălțăminte și
confecții), realizată în cadrul târgului și prezentată de Dana Savuică (imaginea
Clusterului Romanian Textile Concept).

septembrie 2012
caro hotel, bucurești

Cea de-a 7-a ediție a târgului Next Season, desfășurată la Caro Hotel București, a
înregistrat un plus de valoare, conform expozanților, prin abordarea unei locații
deosebite, benefică dezvoltării relațiilor comerciale, într-un cadru plin de energie pozitivă, în mijlocul naturii.

februarie 2013
hotel caro, bucurești

Cea de-a 8-a ediție Next Season (26 februarie – 1 martie 2013), eveniment dedicat în exclusivitate profesioniștilor din domeniul încălțăminte, marochinărie
și confecții, a avut loc la Hotel Caro, Bd. Barbu Văcărescu nr 164A, hotel situat în nordul Bucureștiului pe malul Lacului Tei. Mulțumiri speciale tuturor
expozanților participanți în cadrul târgului Next Season.

Agenda Next Season › septembrie 2013

oferte

Pachete
pentru
expozanți

Perioada de desfășurare: 3 – 6 septembrie 2013 | locație: Hotel Caro, București

Pachet
Gold

9 mp suprafața de
expunere;
✣ pagină în Catalog;
✣ mobilier stand,
iluminare și
amenajare;
✣ servicii curățenie.

În plus față de
„pachetul standard”,
beneficiați de:
✣ amplasament
preferențial pentru
locația standului;
✣ logo pe toate
elementele existente
la târg cu mențiunea
Sponsor;
✣ banner în sala de
conferință;
✣ reclamă pe a 2-a
copertă a catalogului;
✣ mobilier stand,
iluminare și
amenajare;
✣ servicii curățenie.

În plus față de
„pachetul standard”,
beneficiați de:
✣ alegere amplasare
stand;
✣ două interviuri în
ziarul Capital
(de ¼ pagină color);
✣ machetare bonus
pentru coperta a 4-a;
✣ logo pe toate
elementele existente
la târg cu mențiunea
Sponsor Principal;
✣ logo pe mape,
invitație, plic,
Agendă, coli scris
din mapă;
✣ banner în sala de
conferință;
✣ reclamă pe coperta
a 4-a din catalog

Pachet:
630 euro+TVA

Pachet:
1700 euro+TVA

Pachet :
2.800 euro+TVA

Pachet
Standard
✣

Pachet
Silver

3 septembrie
10.00
Seminar pe tema Cum să scrii un proiect
eligibil pentru a accesa Fonduri Europene
✣ invitat special – consultanți Goodwill
România și alții

11.00

Welcome coffée

11.30

Seminar pe tema Soluții pentru accesare
Fonduri Europene și dezvoltarea afacerilor
mici și mijlocii
✣ invitat special – consultanți accesare
Fonduri Europene Goodwill România și alții

16.30
Conferință de deschidere la care vor participa atât expozanți, cât și jurnaliști de la
publicații de profil

17.30

12.00

Departament vânzari
Andreea Dinu
0723226031
office@nextseason.ro

Seminar pe tema Tendințele PrimavarăVară 2014 ✣ invitat special – prestigiosul
designer italian – Antonio Frigerio

14.00
Departament comercial
Ionuț Mateescu
0728740910
nextseason@sferafactor.ro

5 septembrie
Întâlniri între comercianții străini și
producătorii români – prima parte

11.00

Coffée break

11.30
Prezentare proiect INDECO – prezintă
dl Daniel Petcu, reprezentant INCDTP
producătorii români

14.00

Cuvânt de deschidere Președinte Asociație
Patronală Sfera Factor

4 septembrie
Logistică
Crăciun Urzicana
0722599251
tehnic@nextseason.ro

18.00
Degustare de vin și discuții libere

10.00

Degustare de vin și discuții libere

Coordonator expoziție
Gabriela Manta
0725211955
office@sferafactor.ro

Director General adjunct la Departamentul
de Comerț Exterior și Relații Internaționale
din cadrul Ministerului Economiei

Seminar pe tema Soluții de acces ale
producătorilor și comercianților români de
pielărie și marochinărie pe piețele internaționale
✣ invitat special – domnul Costin Lianu,

Seminar B2B

6 septembrie
10.00

Masa rotundă pentru analiza activității din
primele trei zile de târg

11.00

Coffée break

12.00

Masa rotundă pentru analiza rezultatelor și propuneri pentru următoarea
ediție; Completare formular feedback
Târg Next Season

lista firmelor
participante la târg
Alpina Siro
Attitude Shoes
Anna Felini
Best Buy Shoes
Bit Spedizzioni
Condur
Corvari’s
Eldemas
Equipe
Guban
Gioseppo
Marc Shoes
Marco Tozzi
Megainvest
Mondorom

s. Oliver
Pikolinos
PJ Shoes
Risu Rieker
Rialto
Sequoia Impact
Saccio
Siderma
Terrarom
Viole del Re

Ana Fellini –
The craft of detail
In our workshop we produce only handmade models, each detail
is being carefully crafted. With the experience of many fairs where
we have been participating makes us able to satisfy even the most
exquisite customers.

SC COM IMPEX DALIN SRL
543200, Reghin, Jud. Mureș
Str. Apalinei, nr. 120
Romania; 0265 306 250; 0265 306 251
office@poseta.ro; www.poseta.ro
www.annafellini.ro

Attitude Shoes
s.c attitude shoes srl | petrus cristian 0747 074217 | urzica daniela 0744118510
dana.attitude@gmail.com
Cluj-Napoca, str Maramuresului nr 84-86;
sediul social: Loc Muntele Rece nr. 404A, jud Cluj

FLA - EUROPE / BEST BUY
SHOES
Lindestraat 58, 9700 Oudenaarde
Belgium
Tel:+32 55 30 54 20
Fax: +32 55 33 56 46
Mobil: +32 473 22 13 91
kristian.tudik@fla-europe.com

Reprezentat in Romania:
SC MALL EXPERT SRL
Str. Kossuth Lajos nr. 197/A
435500 Gherogheni
Jud. Harghita
Tel: +4(0) 366 401 075
Fax: +4(0) 366 815 796
Mobil: +4(0) 747 088 368
vanzari@mallexpert.ro

Best Buy Shoes

Bit Spedizzioni
Timiș, Dumbrăvița, Uranus nr. 24;
0744 706 103, daniel_cionca@yahoo.com

BBS - Best Buy Shoes is
specialist in fashionable
cheap footwear. Ladies
sandals, kids shoes,
sportshoes, you name it
we have it. We present up
to date collections for preselling and stockorders.
Any time of the year we
have more than 300.000
pairs of new production
shoes on stock. We
are also offering lots
of promotions to our
customers to be able to be
competitive in the shoes
market.

Corvari’s is more
than just a brand!
Corvari’s is synonymous with elegance and sophistication
in the production of leather goods and shoes. Corvari’s
addresses those who want to be impeccable and elegant in
each moment. Our range of products is constantly changing
to meet the desires and demands of our clients.

Our factory is located in Popesti Leordeni (Ilfov County), on nr 2
Sfantu Gheorghe Street, getting out of Bucharest.

Din pasiune pentru femei!
Since 1937, the values that we believe in, are teamwork,
professionalism and attention to details so that our clients are
satisfied by Guban footwear brand.

SC GP&COMPANY SA
Bd. Eroilor de la Tisa, 30-40
Timișoara, fax: 256 224 036;
tel: 256 224 041; 0755 012 896;
guban@guban.ro; www.guban.ro

Gioseppo
More than 20 years we are present in over 35
countries on several continents. Along the years our
collections have diversified, starting with shoes for the
beach and reaching Wellington boots and then
Gioseppo Kids. Spring-Summer 2013 collection offers comfort and quality that our customers got used, and attracts
with strong and bold colors!

Peter Zoltan
004 0742 208680
peter.zoltan@yahoo.com

schiță

Amplasament expozanți
Next season, Hotel Caro, București, 3 – 6 septembrie 2013

Business Texin

GP & COMPANY
9 mp

Grizart 9 mp

Intrare principală

equipe 12 mp

Marco Tozzi 12mp

Risu Rieker 27mp

2m

2m

2m

kfp prod
9 mp

Mall Expert
18 mp

PJ Shoes
6 mp

com impex dalin
9 mp

melisa
10 mp

bit
spedizioni
18 mp

bit
spedizioni
9 mp

terrarom
9 mp

sequoia
6 mp

Oliver S.
22.5mp
3m

marc shoes
9 mp

2m

Pikolinos
9mp

2m

Mondorom 12mp

Alpina 16mp

saccio 9 mp

Giuseppo
7.5mp

megainvest
9 mp

ZONA TENDINTE
2m

siderma
9mp

tris
8mp

Selezione
6 mp

Corvaris
9 MP

TERASA

Viole del Re

8 mp
Attitude
Shoes

12 mp

9 mp

acces terasa

Marc Shoes

For seven decades our owner-managed company has been successfully
developing ladies and men’s shoes. The brand name MARC stands for
sporty-functional shoe fashion. We are proud to say that our collections
deliver a consistently high quality product. We have a keen sense of
responsibility and fairness when dealing with manufacturers, service
providers, customers and consumers. The MARC philosophy rests on
two pillars: people and products.

György Szabó
+36 30 933 1190
gyorgy.szabo@marcshoes.com

Address: RO, Cluj, Cluj-Napoca, Milcov no. 21A
Phone: 0040 264 597 191 / 0040 722 896 166
E-mail: multicommixt@yahoo.com

Multi Com Mixt Cluj-Napoca, represent “Marco Tozzi“ brand in
Romania, member of Wortmann Group AG Germany. Collection
Spring / Summer 2013, includes a variety of models of shoes and
sandals carefully studied and designed in creation workshops of
the German group. With quality and extremely comfortable shoe
lasts, “Marco Tozzi“ brand have imposed itself in the European
market as one of the top three of casual section. As a result, we
have also imposed in Romania, shoes with the emblem “Marco
Tozzi“ are presents in stores of large cities.

Melisa Shop

Megainvest

With over 10 years experience in the distribution of men
shoes, our company has managed to impose in style and
quality. Our products are present at national level in major
department stores and malls.

Buy women’s shoes, men’s shoes and military boots from
Megainvest’s shoe store online and in-store.

SC Megainvest SRL
Str. Gib Mihaescu, nr. 8, Rm. Valcea,
Valcea; 0250 734 686
megainvestsrl@gmail.com
www.megainvest.ro

Eldemas
București, Aleea Ciceu no. 8 – 10
0040 722 755 555, 0040 735 178 555
eldemas78@yahoo.com

s. Oliver

Our slogans are: sincerity and authenticity,
original,products offered at accessible prices, excellent
quality, tradition of footwear market. S.Oliver is part of the
WORTMANN A.G. famous German manufacturer of shoes
in the world. Our greatest desire is to offer for our customers fit footwear, with quality and comfort. This is our mission and the secret to success! S.Oliver - symbol of fashion,
for all situations and suitable for everyone!

Hergert Lajostel
0036 70 3814173; 004 0742 208680
lajos.hergert@soliver-shoe.com

Shoes from Alicante
Is a part of the Pikolino’s group from Alicante, Spain, with tradition
in the production of women, men and children footwear. Pikolinos
is currently considered one of the few companies that offers for
his customers unique products based on quality and originality.
Philosophy that inspire us are the combination of comfort and quality.
Currently Pikolinos shoes are sold in over 8,000 outlets worldwide. Our
footwear is made from quality leather using vegetable or water-based
dyes and solvent-free adhesives, substantially reducing any negative
environmental impacts.

Peter Zoltan
004 0742 208680
peter.zoltan@yahoo.com

Sequoia | Birta Sabin

poseteserviete@yahoo.com; bebebirta@yahoo.com; 0731 813583;
266 - 268 Calea Rahovei, incinta Electromagnetica, corp 3, basement, room 21

No matter what season is, you’ll always
find what you want in our collections,
and the quality of our products will
convince you recommend us to others!

Sequoia: style and elegance
at your fingertips
The handbag has been transformed
over time from simple storage space
of personal belongings into a fashion
accessory. Our handbags are carefully
made from natural leather (bovine),
in own workshops by a team with
experience in the production of leather

goods. Skin and accessories are imported
from Italy, completing the “recipe” the
quality of our products.
Clutch handbags are produced in a wide
range of designs and colours, ideal for
various events, so we try to summarize
all the tastes of our customers.

Saccio
SACCIO INVEST | Lin Marinela
office@saccio.ro;
0745 156 156; 0723 234 623

Terrarom – Reflex zones
massage shoes

96 Timisoara Blv., 6th district, code
061334; Bucharest, Romania, PO 66
+ 40 21 44.40.259; 44.40.251; 44.40.241
Fax: + 40 21.44.40.264			
www.siderma.ro
siderma@siderma.ro; office@siderma.ro

Components for footwear industry:
◗ Nonwoven textiles for lining: thermo bonded veloured and inter-needle, in various colours and different weights/sqm; Inner soles textiles and cover inner soles textiles;

◗ Plastic solvent and thermo-solvent counters and toes;
◗ Thermo-stabilized synthetic fur for footwear, in various weights/sqm and colour;
◗ Wide range of ensembles (made by lamination of 2 nonwovens textiles or nonwoven textile with
PU foam);
◗ Nonwoven textiles for furniture industry;
◗ Thermo formable carpets for auto industry;
◗ Filters for air and liquids;
◗ Geotextiles for construction and repairing of roads and bridges, railways, ecological cavities.

S.C. TERRAROM s.r.l
Botoșani, str. Unirii nr. 7
0742 138 549; 0742 138 539
paulcjcr@gmail.com

The construction of our reflex-zone-bed
is flexible and resilient and therefore allows an active pressure point – massage
effect and achieves the effect of running
barefoot.

Our latex foam part is made according
to the criteria of Dr. Walter Mauch, and
the shore hardness is exactly tailored to
the tissue tension of the sole of foot.

The reflex-zone is made of soft, natural
material and can be worn the whole day
without causing over-stimulation.

Thus the latex foam part is one of two
or three components one needed to
produce a reflex-zone-bed for the shoe
manufacturin

The patented reflex-zone-bed is a sandwich, whose main component is the
latex foam part.

Thousands of years of experienced
medical science integrated into a shoe –
for your well-being.

Poșete elegante și avangardiste,
la o calitate superioară
Departamentul de creație urmărește în permanență tendințele
modei și asteptările consumatorilor, iar producția propriuzisă se definește printr-un grad crescut de calitate. Cu aceste
atu-uri ne propunem să ne extindem în viitorul apropiat pe
piețele care se învecinează cu România.

Tris
Str. Libertății, nr. 36, Amara,
Ialomița, 0243 266 273; 0723 570 861
office@tris.ro
www.tris.ro

Viole del Re a new Romanian brand, with italian style. International
manufacturer of sophisticated accessories, bags and luxury leather products.
Since 2002 our company had privilage to collaborate with famous brands
like PRADA, GUCCI, ALVIERO MARTINI, I CLASSE, ALBERTO GUARDIANI,
BYBLOS, KARL LAGERFELD, TOD’S . Experience gained over time, working
with big brands, allows us now to produce bags and accessories with extreme
care, well finished and very competitive prices.
Our products trendy, casual and elegant are made with Italian leather and
accessories. Viole del Re talks about a special type of violets that came as a gift
to king Vittorio Emanuelle III, in 1900. Soon the rare violet became a fashion
for royal courts. One year later, his majesty sent two men to search the source
of his precious violet, to offer money and land to that person, which was able
to farm these violets. Even today the rare violets grow there, near Milan, as it
became a legend. The Viole del Re collection is expressing the pure beauty, the
feminism and the violets seductive perfume.

Violeta Radu

Tel.: 004(0)-268 548 140; Fax: 004(0)-268 548 139; office@violedelre.com; www.violedelre.com

we love to entertain you

