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2. LESHOW İSTANBUL ULUSLARARASI DERI VE MODA FUARI SONUÇ RAPORU
16-18 Ocak 2020 tarihlerinde, şehrin moda ve alışveriş kalbi konumundaki Harbiye-Nişantaşı bölgesindeki
İstanbul Kongre Merkezi’nde 5.938,50 m2’lik stand alanında başarıyla gerçekleştirdiğimiz LeShow İstanbul
Uluslararası Deri ve Moda Fuarımızın 2’inci organizasyonu; Türkiye ve uluslararası kamuoyunda yarattığı
yoğun ilgiyle ülkemizin küresel tanıtımı ile Türk deri ve dış giyim moda sektörünün uluslararası marka
bilinirliği ve ihracat potansiyeline de önemli katkılar sağlamıştır.
Deri, kürk ve tekstil moda endüstrilerinin üst düzey küresel markaları için, bugüne kadar tüketim
potansiyelinden çok az yararlanılmış hedef pazarlara açılan yeni küresel cazibe merkezi ve giriş kapısı
konumundaki 2. LeShow İstanbul-2020 fuarımızda;
* Deri, kürk ve tekstil modasının etkileyici üst düzey koleksiyonları ile ayakkabı, çanta, aksesuar, takı,
bijuteri, triko, kaşmir ürünler, etik ve sürdürülebilir markaların lüks özel dikim kıyafet ve ürünleri
sergilenmiş,
* 12 ülkeden (Yunanistan, Finlandiya, İtalya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Macaristan, Slovenya, Belçika,
Türkmenistan, Hindistan, Pakistan, Bangladeş) 31 yabancı firma ile 87 Türk firması olmak üzere toplam 13
ülkeden 118 katılımcı firma (%26,3’ü yabancı) iştirak etmiş,
* 2.266’sı Avrupa, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Kuzey-Orta Asya bölgesel pazarlarındaki 65
ülkeden gelen kilit yabancı sektörel girişimciler olmak üzere, toplam 6.492 profesyonel ziyaretçi (% 35’i
yabancı) katılımı sayesinde yeni ve verimli uluslararası iş birliktelikleri ile hacimli iş bağlantısı imkânları
yaratılmıştır.
3 gün süren uluslararası fuar ve moda etkinliği sırasında ayrıca;
* Fuarın açılış günü ünlü Türk moda tasarımcısı Sn. Hakan Akkaya 2020-2021 moda koleksiyonunu Özel
Gala Defilesi ile izleyicilerin beğenisine sunmuş,
* Fuarın 2. ve 3. günlerinde toplam 5 seans olarak düzenlenen defilelerde 8 katılımcı firma ile 4 moda
tasarımcısı en yeni koleksiyonlarını sergilemiş,
* Türk Kızılay’ı ve Sn. Hakan Akkaya tarafından birlikte yürütülen “Hayata Bağlan Sosyal Sorumluluk
Projesi” kapsamında “Çevre İçin Engelsiz Adımlar Defilesi” düzenlenmiş,
* 2 günlük konferans etkinliği çerçevesinde; Uluslararası Kürk Federasyonu (IFF) temsilcisi Sn. Paul Stockall
tarafından “Etik Kaynak Geliştirme, Sürdürülebilirlik ve FURMARK Programı”, Balkanlar bölgesinin en ünlü
hazır dış giyim markası sahibi ve moda tasarımcısı Sırbistan’dan Sn. Irena Grahovac tarafından
“Balkanlardaki En Son Hazır Dış Giyim Modası Trendleri”, Designers From Russia dergisi başyazarı Sn.
Tamara Rutskaya tarafından “Rusya’nın 2020 Moda Trendleri” konulu sunumlar yapılmıştır.
AVRASYA coğrafyasının en dinamik ve gözde dış giyim moda fuarları arasında yer alan, TOBB “uluslararası
ihtisas fuarı” statüsüne sahip, Ticaret Bakanlığı ile Uluslararası Kürk Federasyonu (IFF) ve KSİAD’ın resmi
destekleriyle marka değeri daha da güçlenen LeShow İstanbul Uluslararası Deri ve Moda Fuarımızın
3’üncüsü 20-22 Ocak 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacaktır.
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