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yakın plan
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2022 YILININ İLK YARISINDA İTALYAN AYAKKABI SEKTÖRÜ

Ciroda artış
2022'nin ilk yarısında Made
in Italy ayakkabı sektörü, üretim ve ciro açısından önemli bir
iyileşme yaşadı. Ancak ilk olarak
hammadde fiyatlarında, ardından da elektrik fiyatlarındaki artış, bu toparlanmanın ekonomik
getirilerine büyük darbe vurdu.
Yurt içi tüketim ve ihracat da
arttı ancak sınır ötesi satışlardaki olumlu eğilim, Ukrayna-Rus
çatışması (savaşın başlangıcından bu yana -%46 ile iki pazarda
değer olarak %30) ve Çin hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamaların olumsuz etkisi büyüktü. Kuzey Amerika pazarlarına
ve başlıca AB ülkelerine yapılan
satışlarda da büyüme kaydedildi.
‘Confindustria Moda per
Assocalzaturifici’ raporundan
rakamlar ve yorumlar
2022'nin ilk yarısında İtalyan ayakkabı sektörü ciroda
%14,5'lik bir büyüme kaydetti; 2021'de nihai bakiye +%18,7
olarak kaydedildi. Bu yılın ilk 5
ayında ihracat değer olarak %24,
miktar olarak ise %15 oranında arttı. Hacim olarak da 2019
trendinin (+%2,4) aşılmasını
mümkün kılan bir performans-

foreground
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tı bu. Destinasyonlar arasında, (İtalyan işletmeler için hacim olarak ilk iki yabancı satış noktası olan) Fransa ve Almanya tarafından yönlendirilen
Avrupa Birliği için iyi bir sonuç
kaydedildi (değer olarak +%23);
ABD ve Kanada daha da önemli
bir büyüme kaydetti (değer olarak yaklaşık %65); Uzak Doğu,
Nisan-Mayıs arasındaki iki aylık dönemde keskin bir yavaşlama kaydeden (miktar olarak
%-25) Çin dışında genel olarak
pozitif bir yüzde (+%15) kaydetti; Birleşik Arap Emirlikleri çok olumluydu, Birleşik Krallık ise Brexit sonrası gerilemenin
ardından yeniden yükselişe geçti. Rusya ve Ukrayna'ya yapılan
ihracat, savaşın patlak vermesi nedeniyle çöktü, bu da ağırlıklı olarak bu pazarlara ihracat
yapan bazı üretim bölgeleri için
ciddi sonuçlar doğurdu. Sektör
ticaret dengesi +2.18 milyar avro
oldu (Ocak-Mayıs 2021'e kıyasla %+14.5).
İç pazar, son üç yılın (tatmin edici olmayan) seviyelerine yaklaşmaya devam etti:
İlk 6 ayda hanehalkı alımları için
değer olarak +%18,2 ve miktar

The Italian footwear industry in the first half of 2022

Turnover up
In the first half of 2022, the Made
in Italy footwear sector recorded a
significant recovery in terms of
production and turnover. However,
the rise in the price of raw materials first, and then that of power,
has drastically reduced this recovery economic benefits.
Domestic consumption and exports also grew, but the positive
trend in cross-border sales was
held back by the Ukrainian-Russian conflict (-30% in value in the
two markets, with -46% since the
start of the war) and confinements imposed by the Chinese go-

vernment. Sales to North American
markets and the main EU countries recorded a growth as well.
Figures and comments
in the report of ‘Confindustria
Moda per Assocalzaturifici’
In the first half of 2022, the Italian
footwear sector recorded a 14.5%
growth in turnover; in 2021, the
final balance recorded +18.7%.
In the first 5 months of this year,
exports increased by 24% in value
and 15% in quantity. A performance that made it possible to exceed
the 2019 trend in volume (+2.4%)

too. Among the destinations, a
good result was recorded for the
European Union (+23% in value),
driven by France and Germany
(the first two foreign outlets, in
volume, for Italian operators);
USA and Canada recorded an even
more significant growth (around
+65% in value); Far East recorded
an overall positive percentage
(+15%), except China, which recorded a sharp slowdown in the
two-month period of April-May
(-25% in quantity); excellent result for the United Arab Emirates,
while the United Kingdom, after

Ocak – Haziran 2022
Değer
(Milyon Avro)

Miktar
(000 çift)

Değişim % 22/21
A.P. Avro

Değer

Miktar
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Değişim % 22/19
A.P.

Değer

Miktar

A.P.

AB 27 (Brexit sonrası)

2,703.22

70,096

38.57

+23.1

+13.9

+8.1

+25.2

+7.3

+16.7

Diğer Avrupa Ülkeleri

1,312.65

14,278

91.94

+11.8

+7.3

+4.1

+4.1

-14.9

+22.2

13.57

652

20.83

-7.9

-13.1

+5.9

-16.9

-33.2

+24.4

+49.8

+36.3

+9.9

+41.7

+13.3

+6.8

+5.0

Doğu Avrupa ve BDT *

156.50

Kuzey Afrika

Diğer Afrika ülkeleri

25.84

3,469

961

Kuzey Amerika

845.00

12,812

Orta Doğu

195.90

2,542

Okyanusya

35.86

561

Orta-Güney Amerika

73.42

Diğer Asya ülkeleri

695.13

Farklı

içinde:
*BDT

TOPLAM EKSTRA-UE27

26.90

-18.0

+7.8

-10.2

-8.8

-21.8

-28.2

+50.1

+18.0

+39.2

+17.4

+28.5

65.95

+65.0

+31.8

77.06

+57.2

+33.8

78.48

+63.5

+20.9

-11.4

+23.3

+25.0

6,059.26

110,920

+187.4

+132.2

+23.8

+9.0

+19.3

+3.8

+14.9

133.94

2,197

60.97

-21.9

-19.4

-3.2

-26.1

-35.3

+14.1

3,356.04

40,824

54.63

82.21

+23.8

+24.3

+13.5

+12.8

-0.7

+10.1

+11.0

+6.3

191.55

+14.5

+7.3

+13.6
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+13.7

+11.3

+17.4

+3.9

+3.2

151.02

63.96

+19.4

+25.2

-24.3

4,603

2.15

Top. ihracat

936

45.11

+3.6

+14.9

-9.2

-1.7

+1.7

+14.1

+16.8

İki aya göre 2022 ihracat analizi ve UE27 içi ve dışı ayrıntılar
Miktar

2022 yılı iki aylık ihracat
(%2021'deki aynı dönemdeki değişim)

Değer

Ocak/Şubat

UE27 içi ve dışı ihracat: 2022 6 ay
(2021'deki aynı döneme göre değişim %)

Miktar
Değer

Mart /Nisan

Mayıs Haziran
UE içi

UE dışı

Kaynak: ISTAT verileri
üzerinde Centro Studi
Confindustria Moda
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Technology
the post-Brexit setback, restarted. Exports to Russia and Ukraine
collapsed due to the outbreak of
the war, with serious consequences for some production districts
which mainly export to these markets. The sector trade balance was
+2.18 billion euro (+14.5% compared to January-May 2021).
The domestic market kept getting
closer to the (unsatisfactory) levels of the previous three years:
+18.2% in value and +14% in quantity for household purchases in the
first 6 months. All product items
showed a positive sign compared
to the period January-June 2021;
a recovery of around +20%, both in

quantity and in value, for classic
men and women’s footwear; above
10% for children/teenager’s shoes
(close to pre-pandemic levels).
The sports and sneakers sector
grew by 13% in volume (the only
one above 2019’s data); a weaker growth for slippers (just over
+7%), but sufficient to bring it back
to the levels of three years ago. In
the first half of this year – after
the boom recorded in 2020 during
the pandemic and the slowdown
in 2021 – online sales suffered a
further reduction (-8.9% in volume and -4.4% in value) remaining,
though, decidedly above (+24% in

quantity) compared to the first
half of 2019.
The restart of businesses has favoured the labour market, with a
growth in term of employment:
according to Confindustria data, at
the end of June there was a positive balance of 1,062 employees
compared to the final balance of
2021 (+1.5%), insufficient however to recover the losses of last
year. Over the past 6 years, the
workforce in the sector has fallen
by 6,400. Company mortality is on
the rise, recording as many as 95
shoe factories closed-down in the
first half of the year.
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2022'nin ilk 6 ayında 2021 ve 2019 (Covid öncesi) dönemlerine kıyasla İTALYAN AYAKKABI
İHRACATI trendi - Hedef coğrafi bölgelere göre analiz
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olarak +%14. Tüm ürün kalemleri Ocak-Haziran 2021 dönemine göre olumlu bir işaret göstermiş; klasik erkek ve kadın ayakkabılarında hem miktar hem de
değer olarak yaklaşık +%20'lik;
çocuk/genç ayakkabıları için
%10'un üzerinde (pandemi öncesi seviyelere yakın) telafi görüldü. Spor ve spor ayakkabı sektörü
hacim olarak %13 büyüdü (2019
verilerinin üzerinde olan tek sektör); terlikler için daha zayıf bir
büyüme görüldü (+%7'nin biraz

üzerinde), ancak bu rakam üç yıl
önceki seviyelere dönüş için yeterli oldu. Bu yılın ilk yarısında –
pandemi sırasında 2020'de kaydedilen patlama ve 2021'deki yavaşlamanın ardından – çevrimiçi satışlar biraz daha düşüş yaşadı
(hacim olarak %8,9 ve değer olarak %-4,4), ancak (+ miktar olarak %24) 2019'un ilk yarısına kıyasla kayda değer şekilde yukarıda kaldı.
İşlerin yeniden başlatılması, istihdam açısından bir büyümeye

yol açarken işgücü piyasasını da
onardı: Confindustria verilerine
göre, Haziran sonunda, 2021'in
nihai bilançosuna (+1,5) kıyasla 1.062 çalışan pozitif dengesi vardı, ancak geçen yılın kayıplarını telafi etmeye yeterli olmadı. Son 6 yılda sektördeki işgücü 6.400 kişi azaldı. Şirket ölüm
oranı yükselişte: yılın ilk yarısında 95 kadar ayakkabı fabrikası
kapandı. G

2021 ve (Covid öncesi) 2019'un aynı dönemine kıyasla 2022'nin ilk 6 ayında İtalyan ayakkabı İTHALAT
eğilimi - Coğrafi menşe bölgelerine göre analiz
Ocak – Haziran 2022
Değer
(Milyon Avro)
AB 27 (Brexit sonrası)

1.796.04

Diğer Avrupa Ülkeleri

117.42

+54.7

-38.6

17.95

+25.7

+21.6

46

125.40

-14.2

43

140.69
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222.76

3,344.69

196,495

17.02

1,548.65

130,226

0.65

46

10.70

1,125

1.111.61

103,528

6.12

Diğer Asya ülkeleri
Okyanusya

1.69
3.91

içinde:

TOPLAM EKSTRA-UE27

5,176

15,892

5.77

Orta Doğu

27.04

197.88
92.90

Orta-Güney Amerika

4,343

A.P.

-4.9

Kuzey Amerika

27.10

Miktar

+4.4

Diğer Afrika ülkeleri

66,269

Değer

+27.1

Kuzey Afrika

Top. ihracat

A.P. Avro

Değişim % 22/19

+32.7

Doğu Avrupa ve BDT *

Farklı

Miktar
(000 çift)

Değişim % 22/21

20

12.45
14.17

+4.5

-25.7

+11.3

+12.9

+11.1

+0.2

+18.7

-15.6

+0.9

+7.8

-49.1

+53.8

+40.5

-20.9

+35.2

-45.0

+201.6

+186.1

+32.7

+15.4

-17.3

+3.3
+3.7

+24.8

+22.2

10.74

+50.6

+31.8

+14.2

198.42

+210.8

+191.0

11.89

+35.0

+33.7

+25.4
-16.5

+52.6

+84.6

Miktar

-6.1

9.51

+9.6

Değer

+8.9

+24.4

+0.6

+8.8

-21.7

+11.2
+43.7

+48.4

+858.9

+28.4

+4.2

+25.4

+29.0

+4.6

+6.8

A.P.

-10.8

+8.2

-6.3

+5.4

+15.0
+32.9

-33.4

+1.3339.8

+234.3

+162.6
+7.9

+16.2

+27.3

+25.4

+5.5

+18.8

2022'yi iki aya göre ihracat analizi ve UE27 içi ve dışı ayrıntıları
UE27 içi ve dışı ithalatlar: 2022 6 ay

2022 yılı iki aylık ithalat
(2021'deki aynı döneme göre değişim %)
Miktar

Miktar

Değer

Kaynak: ISTAT verileri
üzerinde Centro Studi
Confindustria Moda

Ocak/Şubat

Değer

Mart /Nisan

Mayıs Haziran
UE içi

UE dışı

ATOM MB VE CERIM TEK BİR ENDÜSTRİYEL VARLIKTA BİRLEŞİYOR

AVANTIUM – KAZANMAK İÇİN, BİRLİKTE

ATOM MB ve CERIM, yeni
bir girişimci ve endüstriyel girişim olan AVANTIUM'u
hayata geçirmek için beceriler, deneyim ve pazar bilgilerini paylaştı. AVANTIUM,
ATOM ve CERIM'in %50
hisseye sahip olduğu, Cerim ve
MB'nin (2016 yılında ATOM
grubu tarafından satın alınan
Molina e Bianchi) endüstriyel
içeriklerini bir araya getiren bir
şirket.
İki markanın işbirliği, ayakkabı
sektörü montaj tekniklerinin
tarihinde önemli yer tutan bu
iki şirketin teknik bilgilerinin
bir sentezi ile sonuçlanacak.
Oluşan sinerji, müşteri hiz-

metlerini optimize etmeyi ve
markaların uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi
de amaçlıyor.
Cerim Başkanı Anna Mercalli, bu gelişme hakkında şunları
söyledi: "Gelecekte karşılaşılacak zorluklara, dünya uluslararası ayakkabı pazarına daha
geniş ve daha rekabetçi bir
teklifle yanıt vermemizi sağlayacak bir güç ve niyet birliği
ile yanıt vermeye karar verdik.
Ve hepsinden önemlisi, temel
değerimiz olan insan kaynaklarını korumayı seçtik”.
AVANTIUM ayrıca, ATOM
ve CERIM'in her zaman bağlantılı olduğu Vigevano bölge-

sindeki
kökleri
sağlamlaştırma arzusunun da bir ifadesi.
“Bu operasyon, tarihimiz ve
mekanik sektöründeki tecrübemiz doğrultusunda katma
değer yaratmamızı sağladı.
Bununla birlikte, hedeflerimiz
büyük” diye konuşan ATOM
Grubu Başkanı Giovanni
Gaia, “buna üretimin optimize
edilmesi ve uluslararası distribütörlere daha geniş ve kesinlikle kusursuz bir portföyün
garanti edilmesi de dahil” diye
ekledi. G

ATOM MB & CERIM merge into a single industrial entity

AVANTIUM – Together to win
ATOM MB and CERIM are sharing skills, know-how, and market
knowledge to give life to a new
entrepreneurial and industrial venture, AVANTIUM. This is a company
owned by ATOM and CERIM with a
50% share both, which brings together the industrial contents of
Cerim and MB (Molina e Bianchi,
which was acquired by the ATOM
group in 2016).
These two-brand union will result
in a know-how synthesis of both
companies that have contributed
to writing the history of the foot-

wear sector assembly techniques.
Such synergy aims to optimize
customer services and strengthen
the presence of the brands on international markets.
Anna Mercalli, President of Cerim,
commented on this choice by saying - "We have decided to respond
to the future challenges with a
union of strengths and intentions
that will enable us to face the
world international footwear market with an even wider and more
competitive offer. And, above all,
we have chosen to protect human

resources, our true asset”.
AVANTIUM also conveys the desire
to consolidate the roots in the Vigevano area, to which ATOM and CERIM have always been linked.
“This operation enabled us to create an added value to our history
and our experience in the mechanical sector. However, our goals are
multiple,” said Giovanni Gaia, President of the ATOM Group, “including
the desire to optimize production
and generally to guarantee international distributors a wider and
certainly excellent offer".

International
Technology

October

2022

shoemachinery.com 7

yakın plan
aktüalite

8

yakın plan
pazarlar
2022'NİN İLK YARISINDA İTALYA'DA DERİ ÜRÜNLERİ PAZARI TRENDİ

SEKTÖRÜN CİROSU YÜZDE 12 BÜYÜDÜ

Centro Studi di Confindustria Moda per Assopellettieri tarafından yapılan araştırmaya
göre, 2022'nin ilk yarısı tüm ana
ekonomik değişkenlerde pozitif rakamlarla kapanarak pandemi sonrası konsolidasyonun devam ettiğine işaret ediyor. Ancak, özellikle ihracat tarafında,
2019 yılını değer bazında %4.4
olan seviyelerle tartışmasız şekilde olumlu olan bu verilerin arkasında, şirketler arasındaki eşistsiz durum dikkat çekiyor. Uluslararası lüks markaların yanında, önemli sayıda küçük şirket

foreground
market

de öne çıkıyor (bunların %80’i
10’dan az çalışana sahip).
Yılın ilk 6 ayında, Istat sanayi üretim endeksi 2021 yılının
aynı dönemine göre +%12.4
artış kaydetti. Ocak-Haziran
2019 dönemine göre hala oldukça düşük (%-11.6) bir seviye. Kısıtlayıcı önlemler nedeniyle 2020'nin ilk yarısındaki çöküşten (-%44,9) ve geçen yılki
toparlanmadan (+%42,7) sonra, "normal" aktivite seviyelerine
doğru bir adım daha atıldı.
Bu eğilim, 2022'nin ilk yarısında (Nisan’da yapılan tahmin-

den birkaç puan daha düşük şekilde) ciroda +%15'lik bir ortalama trend artışını kaydeden, ilgili deri ürünleri işletmelerinden
bir örneklem ile yapılan Confindustria Moda anketinde de doğrulandı. Şirketlerin çoğu (görüşülenlerin %59'u) ikinci çeyrekte büyüme yaşamış olsa da, birçoğu pandemi sırasında maruz
kaldığı kayıpları henüz dengelemiş değil. Görüşülen deri eşya
işletmelerinin yarısı, Ocak-Haziran 2019 dönemine göre daha
düşük gelir beyan etti (göz ardı
edilemez bir rakam olarak katılımcıların %23'ü için doğru ifade "çok daha düşük"). Üretim ve
cirodaki yeniden başlama sinyalleri hem iç pazarda hem de daha
ciddi şekilde dış pazarda kaydedilen olumlu talep dinamikleri
sayesinde oldu.
Ürün kategorisine göre yapılan
analiz, hem deri ürünler (2021'in
ilk 5 ayında değer olarak +%18,6,
ancak üç yıl önceki seviyelerin
hala altında, -%6) hem de başka malzeme türleri için (%+14.6
artış) dış satışlarda çift haneli artışlar gösteriyor
Kemerler (+%13) ve “bavullar

The leather goods market trend in Italy in the first half of 2022

The turnover of the sector grew by 12%
According to a study by Centro
Studi di Confindustria Moda per Assopellettieri, the first half of 2022
closed with positive figures in
all the main economic variables,
marking the continuation of postpandemic consolidation. Behind
the indisputably favourable average data - especially on the export
side, which exceeded the levels
of 2019 by 4.4% in value - lies,
however, a very uneven situation
among the companies in the sector, which – alongside the large international luxury brands – counts
a large number of significantly
smaller companies (80% of the to-

tal has less than 10 employees). In
the first 6 months of the year, the
Istat index of industrial production
recorded a +12.4% over the same
period of 2021, which still remains
considerably below compared to
the period January-June 2019
(-11.6%). After the collapse of the
first half of 2020 caused by the
restrictive measures (-44.9%) and
the rebound of last year (+42.7%),
there was another step towards
"normal" activity levels.
This trend was also confirmed in
the Confindustria Moda survey performed on a sample of associated
leather goods businesses, where

– in the first half of 2022 – an average trend growth in turnover of
+15% (a couple of points lower than
the forecast carried out in April),
was found. Although the majority of companies also experienced
growth in the second quarter (59%
of interviewees), many are the
businesses that have not yet balanced the losses incurred during
the pandemic. Half of the leather
goods businesses interviewed, in
fact, declared revenues still lower
than those of the period JanuaryJune 2019 (which are even "much
lower" for a not negligible 23% of
the panel). The restart of produc-

Değer
(Milyon Avro)

Miktar
(Milyon KG)

2019’un ilk 5 ayı

ve seyahat ürünleri” kalemleri (+%9,4) ise daha düşük iyileşmeler gösteriyor; ikinci kategoride deri ürünlerde daralma söz
konusu (-14%).
Yabancı pazarda, yılın ilk 5 ayı
için mevcut olan en son Istat verilerine göre, deri eşya ihracatı (2021 nihai dengesinde elde
edilen +%21.7'den sonra), (yeniden ihracat dahil) yaklaşık 4,5
milyar avroya ulaştı. Ocak-Mayıs 2021 dönemine göre +%17,3
artışla, 27,1 milyon KG (+%7) ve
KG başına ortalama fiyat 165,17
avro (+%9,7). İhracat bölgelerinde, mevcut döviz kurundan daha
fazla yararlanacak olan Kuzey
Amerika pazarları ve özellikle
üst düzey ürün segmenti sayesinde (ortalama fiyat +%42 arttı)
değer açısından dördüncü hedef
olan ABD (Ocak-Mayıs 2021
dönemine göre +%67 artış kaydetti) ve (KG'de +%66 ile) değer bazında +%81 oranında artışla sırlamada on üçüncü olan
Kanada öne çıkıyor.
Uzak Doğu'da durum karmaşık (bütünde +%23 değer artışı);
Güney Kore (+%42,6), Japonya
(+%27,3) ve Tayvan (+63,1%) istikrarlı bir büyüme yaşadı. Hong
Kong ise düşüşte (%-9,6).
İlk 3 ayda Nisan-Mayıs iki ay-
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Ortalama fiyat
AVR/KG

2019’un ilk 5 ayı

1,292.89

57.3

22.57

2020’nin ilk 5 ayı

1,000.63

46.8

21.37

2021’nin ilk 5 ayı

1,060.74

41.0

25.88
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1,466.37
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23.33
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53.4

-9.9%

2019'dan 2022^ye %RMD
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9.7%
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İHRACAT

Milyon avro döviz
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Kaynak: ISTAT verileri üzerinde Centro Studi Confindustria Moda
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tion and turnover were determined
by positive demand dynamics,
both on the domestic market and,
above all, on the foreign ones.
The analysis by product category
shows double-digit increases
in foreign sales, both for leather
goods (+18.6% in value over the
first 5 months of 2021, but still below the levels of three years ago,
-6%), and other material types (increased by +14.6%).
Bags are by far the best-selling
product (they cover more than
2/3rd in value of outgoing flows in
the analysed period) and show an
increase of +20.2%; small leather
goods (wallets, purses, key rings,
and pocket or handbag items) fol-

low at a distance, with a share of
around 16% (and growth in line
with the overall export average,
+17%). Belts (+13%) and the “suitcases and travel products” items
(+9.4%), on the other hand, show
lower recoveries; the latter, moreover, show even a contraction for
leather-made products (-14%).
On the foreign side, according to
the latest Istat data available for
the first 5 months of the year, the
export of leather goods (after the
+21.7% achieved in the final balance of 2021), reached almost 4.5
billion euro (re-exports included),
with a +17.3% over the period January-May 2021, for 27.1 million KG
(+7%) and an average price per KG

of 165.17 euro (+9.7%). Regarding
the outlet areas, the North American markets, destined to benefit
even more from the current exchange rate, stand out: the USA fourth destination in value - recorded an increase of +67% over the
period January-May 2021, thanks,
above all, to the high-end product
range (average price increased
by +42%); Canada (thirteenth in
the ranking) even a +81% in value
(with a +66% in KG).
Mixed situation in the Far East (an
overall +23% in value); a steady
growth for South Korea (+42.6%),
Japan (+27.3%), and Taiwan
(+63.1%). Hong Kong, on the other
hand, was down (-9.6%).
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2022’NİN İLK 5 AYINDA İTALYAN DERİ EŞYA TİCARET BORSASI
önceki iki yıllık dönemin aynı dönemi ile karşılaştırma
ve Ocak-Mayıs 2019 pandemi öncesi seviyeleri ile

October
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pazarlar

lık dönemine göre +%25 oranında büyümeden sonra bir gerileme yaşayan Çin (beklenen) ciddi yavaşlamayı yaşadı (ilk 5 aylık
kümülatif rakamı mütevazı bir +
%3 seviyesine getiren -%26,3).
Bunun nedeni yeni pandemi
dalgası ile gelecek salgınları engellemek için birçok önemli şehirde uygulanan karantinalar.
Birleşik Arap Emirlikleri oldukça iyi bir performans sergiledi

(+%90 değer). Birleşik Krallık,
Brexit sonrası çöküşün ardından
(+%43) yeniden sahaya çıktı, ancak toparlanma 2019 rakamlarına (değer olarak -%30 ve miktar olarak -%50) çok uzak kaldı.
AB dışı pazarlara benzer yüzdelerle genel olarak büyüyen, ancak bunların aksine, hem değer
hem de KG olarak zaten pandemi öncesi seviyelerin oldukça
üzerinde yer almakta olan Avru-

İHRACAT: ÜRÜNLERİN TOPLAM DEĞER ÜZERİNDEN İNSİDANSI, 2022’NİN İLK 5 AYI

Küçük deri
eşyalar
16.2%

Kemerler
6.4%
Diğer deri işleri
1.7%
Klasörler/Evrak Çantaları
2.4%
Valizler ve seyahat
eşyaları
6.1%

Çantalar
67.2%

Kaynak: ISTAT verileri üzerinde Centro Studi Confindustria Moda

pa Birliği ülkeleri arasında (değer olarak +%16,9) - Fransa'ya
(geçen yıla göre +% 20 ve 2019'a
göre +%48) ve Almanya’ya olan
ihracat güçlendi. Bu ülkeler, değer açısından sırasıyla ikinci ve
yedinci adresler, ancak hacim
açısından ilk iki sırayı tutarken
tüm hacmin %30'undan fazlasını karşılıyorlar.
En kötü eğilimler elbette, değer
bakımından ana destinasyonlar
arasında 16. sıraya düşen Rusya ve 57. sıraya düşen Ukrayna’da: İlk 5 ayda sırasıyla -%24
ve -%52.4 değer kaybı.
Markaların geleneksel lojistik
dağılım yeri olan İsviçre için ise
değişiklik söz konusu: değer bazında Ocak Mayıs 2021 döneminde -%7.3 düşüş.
Yılın ilk 5 ayında, ithalat, geçen
yılın aynı dönemine göre değer
olarak +%38,2 ve miktar olarak
+%53,4 ile (değerde +%86 ve
KG'de +%65 ile toplam hacimde %52 insidans ile) Çin’in başını çektiği oldukça büyük bir sıçrama kaydetti. Deri ürünler, gelen miktarlar içinde marjinal bir
paya sahip (ithal edilen KG'nin
%11,3'ü). G

foreground
market
Strong (and expected) slowdown
for China, which after +25% in the
first 3 months, in the two-month
period April-May suffered a setback (-26.3%, which brought the
first 5-month cumulative figure to
a modest +3%) due to the confinements implemented in several important cities to hold the outbreaks
of the new pandemic wave back.
The United Arab Emirates performed quite well (+90% in value).
The United Kingdom restarted, after the post-Brexit collapse (+43%),
but remained very far (-30% in
value and -50% in quantity) from
2019.
Among the European Union countries (+16.9% in value) - which

grew overall with percentages
similar to non-EU markets but, unlike these, already well above the
pre-pandemic levels both in value
and in KG - exports to France (+20%
over last year, and +48% over
2019), upon which brands’ component outsourcing is relevant, and
Germany were strengthen. These
countries are the second and seventh destinations in terms of value,
respectively, but firmly in the first
two places of the ranking by volumes, where together cover more
than 30% of the total.
The worst trends are obviously
recorded by Russia – which fell to
16th place among the main destinations by value – and Ukraine

(57th place); -24% and -52.4% in
value, respectively in the first 5
months.
A different matter, on the other
hand, for Switzerland, the brands’
traditional logistic distribution,
which shows a -7.3% in value over
the period January-May 2021.
In the first 5 months of the year,
imports showed quite a leap
recording +38.2% in value and
+53.4% in quantity over the same
period last year, driven by China
(+86% in value and +65% in KG –
the first supplier with an incidence
of 52% on the total volume). Leather products cover a marginal share
of the incoming quantities (11.3%
of imported KG).

A new generation of metal items.

MLM MAZZOLA srl
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APLF DUBAİ (30 MART – 1 NİSAN 2022)

KAZANAN BİR SEÇİM

Dubai'nin Burj Khalifa'sının
gölgesinde, 20.000 metrekarelik bir alana yayılmış 460 katılımcısıyla APLF, öngörülmesi
mümkün olsa da hafife alınmayacak bir başarı elde etti.
Hem Covid-19 pandemisi nedeniyle uluslararası fuar sahnesine verilen iki yıllık zorunlu
aranın ardından hem de Hong
Kong ile tüm anakara Çin’e
olan kısıtlamalarla birlikte,

foreground
fairs

geçici olarak Dubai’ye taşınan
geleneksel APLF Materials+
and Fashion Access buluşması, yine dünyanın her yerinden
çok sayıda katılımcıyı kendine
çekmeyi başardı. Katılımcılar
normale dönme konusunda
hevesliydiler, elbette Mart
2020’den sonra normalden
söz etmek biraz zor. Yüksek
katılımcı sayısıyla öne çıkan
dericilik endüstrisi, Çin ve

Uzak Asya’nın kimi bölgelerinden gelen işletmecilerdeki
düşüşü göz önüne seriyordu.
Elbette beklenen bir durumdu bu. Ancak APLF Dubai,
birçok Batılı işletmenin yanı
sıra Pakistan, Hindistan ve
İran'dan da çok sayıda alıcıyı kendine çekmeyi başardı.
İtalyan Malı teknoloji, malzeme, bileşen ve nihai ürün
üreticileri için önemli bölgeler.
Rakamlarla fuar, 35 ülkeden
katılımcı ve 88 ülkeyi temsil
eden yaklaşık 6.000 ziyaretçi ile kayda geçti. Bir sonraki
APLF Mart 2023'te yapılacak,
ancak bu arada, bu yıl 19-21
Ekim tarihleri arasında Bangkok'ta yapılacak olan APLF
ASEAN'ın sonucu da merakla
bekleniyor. G

APLF Dubai (30th March – 1st April, 2022)

A winning choice
In the shadow of Dubai's Burj
Khalifa, APLF, with its 460 exhibitors spread over a 20,000 square
meter area, achieved a success
that was predictable, but not taken for granted. After two years
of forced absence from the international exhibition stage due to
the Covid-19 pandemic, as well as
the consequent strict restrictions
of Hong Kong and all mainland
China, the traditional appointment
with APLF, Materials+ and Fashion
Access – which has moved temporarily to Dubai – has seen plenty of
operators from all over the world,

eager to return to normal, although one can hardly speak of normality starting from March 2020.
The tanning industry, whose presence was significantly high, has
felt the decline in operators from
China and some areas of the FarEast. An already known situation
which was obviously taken into
account. APLF Dubai, however,
along with many Western operators, has seen a good number of
buyers from Pakistan, India, and
Iran. An important area of made
in Italy technology, producers of
materials and components, and

finished products added to the
offer panorama, which, as already
mentioned, had a significant presence in the international tanning
industry. The fair in numbers is
summarized with the presence of
exhibitors from 35 countries and
about 6,000 visitors representing
88 countries. The next edition of
APLF will be held in March 2023,
but in the meantime the outcome
of APLF ASEAN – which will be held
in Bangkok from 19 to 21 October
this year – has to be seen.
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SIMAC TANNING TECH 2022 – KAÇINILMAZ BAŞARI

TEKNOLOJİ MERCEK ALTINDA
İtalyan endüstrisinin önderlik
ettiği uluslararası üreticilerin
eğilimlerinin Endüstri 4.0'ın
içerikleri doğrultusunda sürdürülebilir çözümler arayışını
hızlandırmak olduğunu bir
kez daha vurguladı. Araştırma
ve yenilik, sürdürülebilirlik ve
çevre, güvenlik ve iş dünyası,
bu üç günlük etkinliğe damgasını vuran ortak konulardı.
Bu aynı zamanda günlük bir

Simac Tanning Tech 2022 fuarının sonuncusu 14 - 16 Eylül
tarihleri arasında, katılımcıların
ve ziyaretçilerin memnuniyetiyle sona erdi.
Hem İtalyan hem de yabancı
makine sektörü için faydalı ve
ayakkabı, deri ürün ve dericilik
sektörleri için mekanik alanda
uluslararası liderliğini kanıtlayan olağanüstü bir fuar gerçekleşti (gösterilen teknolojilerin
çoğu aynı zamanda otomotiv ve
mobilya sektörlerinin kullanımı
için de uygundu). Bu başarıyı,
hem fuarı ziyaret etmek istediklerini teyit eden İtalyan ve
yabancı operatörlerin kayıt sayısından hem de sergi alanlarını
rezerve eden katılımcı rakamla-

rından okumak zaten mümkündü: 13.000 metrekare bir alana
yayılmış tam 280 şirket. Çin
gibi kimi hükümetlerin pandemi konusundaki çekincelerinin tamamen geride kalmamış
olduğu düşünülünce bunların
çok önemli sayılar olduğu anlaşılacaktır. Simac Tanning Tech,

buluşma olan Assomac Talks ve
araştırmacıların, üniversite profesörlerinin ve moda endüstrisi
uzmanlarının karşı karşıya geldiği çeşitli yüz yüze tartışmalar aracılığıyla yapılan network
olanakları sayesinde mümkün
oldu. G
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Simac Tanning Tech 2022 – foregone success

Technology under the spotlight
Simac Tanning Tech 2022 (September 14/16) has closed its last
edition recording general satisfaction of exhibitors and visitors.
This was an extraordinary exhibition, which was beneficial to the
Italian and foreign mechanical
sector, and proved its international
leadership in the mechanical sector for the footwear, leather goods
and tannery sectors (many of the
showcased technologies are also
suitable for use in the automotive and furniture sectors). This
success was already in the air,
however, both for the number of

registrations of Italian and foreign
operators, who confirmed their interest in visiting the fair, and the
participation of the exhibitors who
had booked the exhibition spaces:
280 companies spread over an
area of 13,000 square meters. A significant presence, despite a pandemic for which, even today, some
governments have not completely
dropped their reservations, for instance China. The offer panorama
shown through Simac Tanning Tech
highlighted once again that the international manufacturers’ trend,
with the Italian industry in the lead,

is to accelerate in the search for sustainable solutions in line with the
contents of Industry 4.0. Research
and innovation, sustainability and
environment, safety and the world
of work were the common thread
that featured this three-day event.
This was also possible thanks to
the networking moments created
through the daily appointment,
Assomac Talks and the various inperson debates, in which researchers, university professors, and
fashion industry experts faced
each other.
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LİNEAPELLE 100 – ZİYARETÇİLERİN %73'ÜNDEN FAZLASI YURT DIŞINDAN GELDİ

İLERİYE DÖNÜK BİR FUAR
İyi bir trend ve önemli rakamlarla kapanan Lineapelle 100,
ayakkabı, deri eşya ve lüks moda
endüstrisi evreninde temel
uluslararası fuar olduğunu bir
kez daha kanıtladı. Üç günlük
etkinlikte (20-22 Eylül 2022),
çeşitli sektörlerin en önemli
firmaları tarafından deri, malzeme, parça ve aksesuarların en
iyileri sergilendi.
Fuara 109 ülkeden 1.134 katılımcı ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Özellikle Amerika
Birleşik Devletleri, Hindistan,
Meksika, Türkiye ve Fransa'dan
Birleşik Krallık'a, Portekiz'den
İspanya'ya kadar başlıca Avrupa pazarlarından operatörlerde
önemli bir büyüme kaydedildi.
Ziyaretçilerin yaşındaki genel
düşüş de oldukça ilginçti: daha
genç, daha motive ve hepsinden önemlisi, yetkin alıcılar
ve profesyoneller. Etkinlikte
sergilenen ürünlerin yenilikçiliğinin altını çizen önemli bir
işaret bu.
LINEAPELLE CEO'su Fulvia Bacchi, "Geçmişte olduğu
gibi dünyanın her yerinden
gelen ilgili ve kararlı işletmecilerin katılımı ve bolca içerik
ve perspektif ile, güzel, canlı bir
fuar oldu. Katılımcılar LINE-

foreground
fairs

Lineapelle 100 – More than 73% of visitors came from abroad

An exhibition looking ahead
Featuring a good trend and registering substantial figures, Lineapelle 100 proved to be the main
international fair dedicated to the
universe of footwear, leather goods,
and the overall luxury fashion industry. During this three-day event
(20 to 22 September, 2022), the
best in terms of leather, materials,
components and accessories were
showcased by the most representative companies of the various
sectors.
The fair featured 1,134 exhibitors
and a large number of visitors
from 109 countries. In particular,

an important growth in operators
from the United States, India, Mexico, Turkey, and the main European
markets, from France to the United
Kingdom, from Portugal to Spain,
was recorded. Quite interesting appeared a general lowering of the visitors’ age: younger, motivated and,
above all, competent buyers and
professionals. This is an important
sign that underlines the innovative
products displayed at this event.
"It has been a beautiful, lively fair,
with plenty of contents and perspectives,” commented Fulvia Bacchi, CEO of LINEAPELLE, “with pavi-

lions attended – from the very beginning – by a crowd of interested,
convinced operators, coming, as in
the past, from all over the world, and
exhibitors who have shown us all
their satisfaction for the LINEAPELLE 100’s positive outcome."
“It has been a reassuring outcome
for the entire supply chain,” reiterates Gianni Russo, President of
LINEAPELLE, “especially because
the situation in which we operate
creates enormous concerns and
challenges, starting with the exponential increases in power costs,
which are beyond the operators’

control. LINEAPELLE 100, however,
highlighted the great vitality of the
whole sector, placing itself as the
moment of effective restart ".
The many projects chosen by LINEAPELLE to celebrate its hundredth
edition have been quite successful.
The ‘Trend Areas’ with their ‘Mondi
Possibili” (“Possible Worlds”, reference mood of the autumn/winter
2023/24 trends) celebrated a return to brightness and luminous
finishes, getting also into a new dimension: the virtual and interactive
one of the Metaverse.
An event promoted by UNIC - Concerie Italiane, The Beauty of the
Italian Tanning Industry, debuted
at LINEAPELLE. This is a project

'Mondi Possibili' ile 'Trend
Alanları' (“Olası Dünyalar”,
sonbahar/kış 2023/24 trendlerinin referans havası) parlaklığa ve aydınlık cilalara dönüşü
kutlarken, aynı zamanda yeni
bir boyuta da kavuştu: sanal ve
etkileşimli boyut Metaverse.
UNIC tarafından desteklenen
bir etkinlik olan İtalyan Dericilik Endüstrisinin Gözdesi
Concerie Italiane de LINEAPELLE'de tanıtıldı. Bu, İtalyan
derisinin tarihi ile yenilikçi dairesel kusursuzluğunu yeni bir
yerden anlatmayı amaçlayan bir
proje. Yeşil Tiyatro konuşmaları
sürdürülebilirlik konusuna ve
Leatherverse kavramsal bahçesinin duyusal önerilerine farklı
yerlerden eğilme olanağı sun-

that aims to tell the historical and
innovative circular excellence of
Italian leather with a new narrative
dimension. The Green Theater talks
explored the sustainability topic
and the sensory suggestions of the
Leatherverse conceptual garden
from various points of view. Worth
mentioning are also the works exhibited in the LINEAPELLE Art space
and the space reserved for the results of training projects conducted
in collaboration with London College
of Fashion - UAL, IUAV - Università
di Venezia, Università degli Studi
della Campania – Luigi Vanvitelli,
and Tokyo Leather Fair. Excellent
feedback also for the third edition of
Mipel Lab, the Italian leather goods
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APELLE 100'ün olumlu sonucundan duydukları memnuniyeti ifade ettiler." diye konuştu.
LINEAPELLE Başkanı Gianni Russo, "Tüm tedarik zinciri için güven verici bir sonuç
oldu," diye yineledi, "özellikle
faaliyet gösterdiğimiz durumun, operatörlerin kontrolü
dışında, enerji maliyetlerindeki
yüksek artışlardan başlayarak,
olağanüstü endişeler ve zorluklar içerdiği göz önünde bulundurulduğunda. Bu koşullarda
LINEAPELLE 100, kendisini
etkin bir yeniden başlangıç yeri
olarak konumlandırarak tüm
sektörün canlılığını vurguladı ".
LINEAPELLE’nin yüzüncü
yılını kutlamak için seçtiği projeler oldukça başarılı oldu.

du. London College of Fashion
- UAL, IUAV - Università di
Venezia, Università degli Studi
della Campania – Luigi Vanvitelli ve Tokyo Deri Fuarı ile
ortak yürütülen eğitim projelerinin sonuçları için ayrılan alan
LINEAPELLE Sanat alanında
sergilenen eserler de dikkate değerdi.
LINEAPELLE ile sinerji içinde Assopellettieri tarafından organize edilen İtalyan deri ürünleri dış kaynak mükemmellik
merkezi Mipel Lab'ın üçüncüsü
de çok iyi tepkiler aldı. Assopellettieri'nin Başkanı Franco
Gabbrielli, "Açıklanan iş yapma hedefine ek olarak, katılan
13 şirketin network yapmasına,
sektörün ihtiyaçlarını tartışmasına ve Mipel Lab'ın yakında
gelişmesine yardımcı olacak bu
yeni gerçekliğin ötesinde yeni
girişimler ortaya çıkarmasına
olanak tanıyan 3 günlük etkinliğin sonuçlarından çok memnunuz. " diye konuştu. "Bir sistem
yaratarak dünyaya İtalyan Malı
kusursuzluğun sesini duyurma
yönünde ortak bir amaca sahip
bir ortaklık olan LINEAPELLE ile kurulan bu yüksek profilli ortaklığa minnettarım. " G

outsourcing hub of excellence organized by Assopellettieri, in synergy
with LINEAPELLE. "We are very satisfied with the results of this 3-day
event which, in addition to the declared goal of doing business, allowed the 13 attending companies to
network, discuss the needs of the
sector and bring out new initiatives
– beyond the immersive reality just
presented – that will soon help Mipel Lab to evolve,” declares Franco
Gabbrielli, President of Assopellettieri. "I appreciate this high-profile
partnership with LINEAPELLE, a
partnership that has always had a
common goal of creating a system
and giving voice to the Made in Italy
excellence ".
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SERGIO BELLONI

SHOES AND LEATHER DESIGNER
MILANO

!" Erkek ve kadın ayakkabı, çanta ve moda
aksesuarları tasarımı

!" Ayakkabı teknisyenliği, sanayileşme ve
kalite kontrolü

!" Deride 21 ay önceden renk ve cila
geliştirme

!" Yeni sunum düzenlerinde grafikle tanıtım

!" #$%&'($)"*+",$("-(."/*,$(0%"%1*$%2"3-'%"-(."
+-%1&*("-44$%%*)&$%

!" 5**6/$-)"6$41(&4&-(2"7)*.846"&(.8%6)&-9&:-6&*("
-(.";8-9&6<"4*(6)*9

!" =)$-6*)"*+"4*9*8)%"-(."+&(&%1$%"*("9$-61$)">?"
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" *+"($/"A)$%$(6-6&*("9-<*86%

1961 doğumlu; serbest stilist; erkek ve kadın ayakkabıları, moda aksesuarları ve ardından
sanayileşme tasarımcısı; tabakhaneler ve kimya endüstrileri için deri üzerine renk ve cila
yaratıcısı; moda sunumları için imaj danışmanı; trend kitaplarının yaratıcısı ve moda
trendleri üzerine konuşmacı. 1982 yılında ailesinin ayakkabı firmasında çalışmaya başladı
ve burada ayakkabının yaratıcı ve teknik kısmıyla ilgilendi.
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ARS SUTORIA'dan 1983 yılında "Stylist
Pattern Maker" olarak mezun oldu.
1994 yılında uluslararası üne sahip ayakkabı
fabrikaları ve stilistleriyle işbirliği yapmaya
başladı. Kimi isimler: “Andrea Pfister”; “Donna
Karan”; “Bruno Magli”; "Mario Giordano";
“Giovanni Fabiani”; "Vivien Lee"; ve “Varo
Mariani”.
1987'de renk yaratıcısı olarak en önemli
kimyasal ve tabaklama firmalarıyla işbirliğine
başladı. Sezondan 24 ay önce trend kitaplarının
oluşturulması için işbirlikleri yaptı.
Deri modası alanında, rengin yaratılmasından
bitmiş ürüne kadar 360° küresel danışmanlık
yapmaktadır.
Kendisi hakkında şöyle diyor: Onları
uygulanabilir ve pazarlanabilir kılmak için
fikirleri şekillendiriyorum.
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MİLANO'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MODA FUARINA 35.470 İŞLETMECİ KATILDI

JAPON ALICILARIN GERİ DÖNÜŞÜ

İyimserlik, dinamizm ve ileriye bakma isteği: (Mart 2022’ye
kıyasla +%20 artışla) 35.470
işletmecinin katılımı ile Fiera
Milano-Rho'da gerçekleşen
modaya etkinliklerinde paylaşılan ortak duygu coşkuydu.
Uluslararası ayakkabı fuarı
MICAM Milano; deri eşyalara
ve moda aksesuarlarına yönelik
uluslararası fuar Mipel; Confindustria Moda galaksisinin
bir parçası olan Haute-à-Porter fuarı TheOneMilano; ve
mücevher ve moda aksesuarlarında üst düzey kaliteye adanmış bir buluşma olan HOMI

Fashion & Jewels Fuarı neredeyse aynı anda yapıldı. Etkinlikler en yüksek profilli yabancı
alıcıları cezbederek bu tür etkinliklerin başarısının altını çizdi.
Dünyanın dört bir
yanından profesyoneller stantları ziyaret etti; özellikle
İspanya, Fransa ve
Almanya'dan gelen ziyaretçilerin
ilgisi çok yoğundu.
Amerika Birleşik
Devletleri ve Kanada'dan alıcılar dik-

kat çekerken özellikle Japonya'dan alıcıların geri dönüşü
memnuniyet yarattı.
Yoğun katılım sayesinde, iş
dünyasındaki bu buluşmalar,
içinden geçtiğimiz büyük belirsizlik döneminde bile, pazar
fırsatları hakkında olumlu tartışmaların yapılmasını sağladı.
Dünyada takdir gören Made in
Italy kalitesi için ayrılan geniş
alanlar; giderek daha sorumlu
bir tedarik zinciri için sürdürülebilirlik projeleri; genç yeteneklere değer vermeyi amaçlayan girişimler; ve uluslararası
markaların güçlü temsili, stilin
geleceğini öngören yaratıcılık,
yeni trendler ve biraz da cazibe
ile canlandırılan fuarların önce
çıkan özellikleri oldu. G

A number of 35,470 operators atttended the fashion exhibitions held in Milan

The comeback of Japanese buyers
Optimism, dynamism and wish
to look forward: enthusiasm was
the common feeling shared by the
35,470 professional operators and
the events dedicated to fashion
that took place these days at Fiera
Milano-Rho (+20% compared to the
March 2022 edition).
MICAM Milano, International footwear exhibition; Mipel, international
exhibition dedicated to leather
goods and fashion accessories;
TheOneMilano, Haute-à-Porter exhibition – which are part of the Confindustria Moda galaxy; and HOMI
Fashion & Jewels Exhibition, the ap-

pointment dedicated to excellence
of bijou, jewelry, and fashion accessories, were held almost simultaneously and attracted foreign buyers
of highest profile, marking the success of such events.
Professionals from all over the world
visited the stands; in particular, an
excellent presence of visitors from
Spain, France, and Germany was recorded. Also good was the presence
of buyers from the United States
and Canada, and particularly appreciated was the comeback of buyers
from Japan.
Thanks to the rich attendance,

business moments turned to opportunities for positive discussion
on market opportunities, even in a
period of great uncertainty such as
the current one. Plenty of space for
the quality of Made in Italy appreciated abroad; sustainability projects
for an increasingly responsible supply chain; initiatives aimed at giving
value to young talents; and strong
representation of international
brands have characterized the offer of the trade fairs that have been
animated by creativity, new trends
and a pinch of glam, anticipating
the future of style.

International
Technology

October

2022

International Technology 19

yakın plan
fuarlar

20
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PRODOTTI ALFA Araştırmaya güvenİyor

Corium® - Yenİ nesİl bİr malzeme
malzemeler arayan işletmelerle
olan yakın işbirliği sayesinde
kazandı.
PRODOTTI ALFA 2015 yılında, şirketlerin ihtiyaçlarını
karşılamak için, klasik derinin
tipik özelliği olan yüksek teknik
performansı işleme kolaylığı ile
birleştiren ve bu sayede farklı bitişler (kesim, dikim, kenar
renklendirme, yüzey rötuşları)
ve baskıya tabi tutulabilir olan
Corium® malzemesini tanıttı.

PRODOTTI ALFA tarafından sunulan en son malzeme
serisi, Corium® markasını içeriyor. Hem stil hem de teknik
özellikler açısından benzersiz
özellikler sunan salpa deri Corium® esneklik, yırtılma direnci,
tutarlılık, dayanıklılık ve sınırlı
işlem atığı gibi avantajlara sahip.
Corium® ayrıca, 'Global Recycled Standard' sertifikasını
ve sürdürülebilir malzeme yelpazesinin tüm haklarını elinde
bulunduruyor. Günümüzde, tü-

foreground
materials

keticiden üreticiye kadar herkes
çevresel sürdürülebilirliğin bir
parçası; en seçkin firmalar ise
bu alanda bir katkıda bulunma
dürtüsünü en çok hissedenler.
Onların ihtiyaçlarını her zaman
özenli bir şekilde karşılayan
PRODOTTI ALFA, dericilik,
ayakkabı, cilt, mobilya ve giyim
gibi farklı sektörlerde çalışan ve
üreten firmalar için en iyi muhatap.
Şirket bu rolü, yeni ürün geliştirme konusundaki tutarlı
yatırımları ve her zaman yeni

Şirketin yenilikleri arasında,
hem geleneksel seri hem de
Corium® marka serisine yönelik yeni bitişler ve teknik özellikler var - leke tutmaz işlem,
kadifemsi dokunuş,
sürtünmeye
karşı
yüksek direnç, tam
ve doygun renkler. G

PRODOTTI ALFA relies on Research

Corium® - A next-generation material
The latest line of materials introduced by PRODOTTI ALFA feature
the Corium® brand. This is bonded
leather that delivers unique characteristics both in terms of style
and technical features: elasticity,
tear resistance, consistency, durability, and limited processing
waste.
Furthermore, Corium® is ‘Global
Recycled Standard’ certified and
belongs with full rights to the range
of sustainable materials.
Today, everyone is involved in the
environmental sustainability, from
the consumer to the producer; in

particular, the first feeling the urge
to contribute on this issue are the
most renowned companies.
Careful interpreter of their needs,
PRODOTTI ALFA is the best interlocutor of those who work and produce in different sectors: leather
goods, footwear, bookbinding, furniture, and clothing.
The company conquered this role
thanks to consistent investments
in new products development and
close collaboration with businesses, always seeking for new materials.
In 2015, in order to meet companies’

needs, PRODOTTI ALFA introduced
Corium®, a material that combines high technical performance
with the simplicity of processing,
typical of classic leather; like this,
in fact, it can be subjected to different finishes (cutting, stitching,
edge coloring, surface retouching)
and printing. Among the novelties
of the company there are also new
finishes and technical features
concerning both the traditional line
and the Corium® brand line - stainresistant treatment, velvety hand,
high resistance to friction, full and
saturated colors.
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TE NO İ TARTIŞMASI EVRE D YARLILIĞI

BİOREL, TALYN VE RELİON: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN
ŞAMPİYONLARI

Burun bombesi, fileto ve ayakkabı ile deri eşya ürünlerinin
güçlendirilmesi için kumaş üretiminde lider bir şirket olan TecnoGi, çevreye verdiği önemi
sürdürürken yeni ürünler geliştirmeye devam ediyor.
Yeni nesil, çevre dostu bir burun
bombesi malzemesi olan Tecnosoft, (yapıştırıcı nokta dağıtım
işlemi) DOTS teknolojisi ile yapılan yeni bir Guper kumaş serisi
ve TecnoGi'nin Ar-Ge bölümü
tarafından geliştirilen TAG yapıştırıcıları ile birlikte şirketin en
son ürünleri arasında yer alıyor.
Sürdürülebilirlik
cephesinde,

pazarın ihtiyaçlarını öngören
burun bombesi ve filetoları için
çevre dostu Biorel, Talyn ve Relion malzemeleri öne çıkıyor. Biyolojik olarak parçalanabilen ve
kompostlaştırılabilen bir malzeme olan BIOREL 72G/61,
BIOREL serisi içinde yakın zamanda tanıtıldı. Saf, (katkı maddeleri ve eğirmede kullanılan
balmumu dahil) kirlilik içermeyen pamuklu bir bezle üretilen
bir malzeme bu.
TecnoGi, yalnızca ürünlere değil, tüm endüstriyel sürece dair
tartışmasız bir çevre duyarlılığına sahip. Kademeli olarak ya-

pılan yatırımlar, aslında,
yaklaşık on yıl önce kurulan fotovoltaik sistemden (son
zamanlarda geliştirildi ve üretilen yaklaşık 400 kw ile, şirketin güç ihtiyacının %30'undan
fazlasını karşılamakta) ve kapalı devre soğutma sisteminden
başlıyor. Hem emprenye hem
de yapıştırma işleminde su bazlı
ürün kullanımı VOC kirliliğini
önemli ölçüde azaltır. 'Sürdürülebilirlik' söz konusu olduğunda, bir diğer zorunlu adım, Global Geri Dönüşüm Standardı
(GRS) sertifikasıyla öne çıkan
geri dönüştürülmüş malzeme
kullanımıdır.
TecnoGi bu cephede de, atık
malzemelerin işlenmesine ve yeniden
kullanılmasına kendini adamıştır. G

TecnoGi – An inborn commitment to the environment

Biorel, Talyn, and Relion: the champions of sustainability
TecnoGi, a leading company in the
production of materials for toe puffs,
counters, and fabrics for the reinforcement of footwear and leather goods items, continues to develop new
products, while keeping high its care
for the environment.
Tecnosoft, a next-generation, ecofriendly toe puff material, is among
the company’s latest products,
along with a new line of Guper fabrics, made with DOTS technology
(an adhesive dot-distribution process) and TAG adhesives, developed
by the R&D division of TecnoGi.
On the sustainability front, the eco-

friendly Biorel, Talyn, and Relion materials for toe puffs and counters that
anticipated market needs, should
be mentioned. A biodegradable
and compostable material, BIOREL
72G/61, was recently introduced
In the BIOREL line. This is a material
realised with a pure, impurity-free
(including the processing additives
and the wax used in spinning) cotton
cloth. TecnoGi boasts an inborn commitment to the environment, which
not only concerns the products, but
the whole industrial process. The
gradually-made investments, in fact,
start from the photovoltaic system

TALYN

installed about ten years ago (it was
recently enhanced and covers, with
about 400 kw generated, more than
30% of the company’s power needs),
and the closed-circuit cooling system. The water-based product usage, both in the impregnation and gluing process, significantly reduces
the VOC pollution. When it comes to
‘sustainability’, another mandatory
step is the use of recycled material, which stands out for its Global
Recycle Standard (GRS) certification.
On this front, TecnoGi is committed
to the processing and reuse of waste material.
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ABITALIA YEŞİL İMAJINI GÜÇLENDİRİYOR

BANTLARDAN, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ
TAKVİYE KUMAŞLARINA

Çevreye gösterilen özen ve en
yüksek kalite standardına yönelik kesintisiz bir arayış, deri,
grafik ve bu tür ürünlerin kullanıldığı diğer tüm sektörler için
şeritler, kumaşlar ve önceden
kesilmiş takviye ürünlerin üretiminde uzmanlaşmış bir şirket
olan Abitalia'nın temel ilkeleri olageldi. Çevresel sürdürülebilirlik sertifikası alma sürecini başlatan Abitalia, moda ve
özellikle lüksün en büyük temsilcileri arasında yer alan markalardan oluşan müşterilerinin
belirlediği standartlarına uygun
yeni ürünler geliştirmeye devam
ediyor. Marche bölgesi merkez-

foreground
materials

li şirketin kısa süre önce tanıttığı en yenilikçi ürünler arasında,
yeni tek taraflı yapışkan bantlar
ile çift taraflı bantlar dikkat çekiyor.
Bu ürünlerin ilki pamuk, naylon
(hafif veya ağır), naylon-pamuk
karışımı, polyester (hafif veya
yüksek mukavemetli), kağıt
(krep veya pürüzsüz), cam yünü
ve dokusuz kumaş gibi malzemeler kullanılarak çeşitli lif türlerinde üretiliyor. Çift taraflı
yapışkan bantlar ise geleneksel
dokunmamış kumaş, polyester
ve PVC'den üretiliyor. Bantlar
için kullanılan yapıştırıcılar sıcak eriyik ya da su bazlı, basit

veya modifiye akrilikler, doğal
veya sentetik kauçuk lateksten
oluşuyor.
Takviye kumaş yelpazesi son
yıllarda Jersey'den çok hafif pamuklu kumaşlara, teasel ve naylon kumaşlara kadar uzanmış
durumda.
Naylon kumaş serisi ayrıca yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeler içeriyor. Takviye kumaşları logo veya tasarımlarla özelleştirilebilir, yapışkanlı
versiyonda ve termo-yapışkanlı versiyonda bir tarafı
veya her ikisi de
kaplanabilir. G

ABITALIA strengthens its green image

From tapes to customized reinforcement fabrics
The key principles of Abitalia - a
company specializing in the production of tapes, fabrics and reinforcement pre-cut items for the
leather, graphics, and all the other
sectors in which those kinds of
products are used – have always
been the care of the environment
and the consistent search for the
highest quality standards of its
products. Having started the process to get environmental sustainability certification, Abitalia keeps developing new products that
comply with the standards set by
clients which are mainly the most

representative brands of fashion
and luxury in particular. Among the
most innovative products recently
introduced by the Marche-based
company, the new line of one-side
adhesive tapes and the doublesided ones are noteworthy.
The first one is produced using materials, such as cotton, nylon (light
or heavy), nylon-cotton mix, polyester (light or high-tenacity), paper
(crepe or smooth), glass wool,
and non-woven fabrics in various
types of fibres. The double-sided
adhesive tapes, on the other hand,
are made of traditional non-woven

fabric, polyester, and PVC. The
adhesives used for the tapes are
hot-melt, water-based ones, simple or modified acrylics, natural or
synthetic rubber latex.
In recent years, the range of reinforcement fabrics - ranging now
from Jersey to very light cotton fabrics, to teaseled and nylon items.
The line of nylon fabrics also includes tear-resistant materials.
The reinforcement fabrics can be
customized with logos or designs,
they can be coated on one side or
both, in the adhesive version and
in the thermo-adhesive one.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELERİN ÜRETİMİNE TARİHİ BAĞLILIK

TEXON, REFORM 2.0'I PİYASAYA SÜRDÜ

Ayakkabı sektörü için her
zaman eko-uyumlu çözümler
sunan yenilikçi bir şirket olan
Texon, Aralık 2021'de, 1998
gibi erken bir tarihte geliştirmiş olduğu popüler ürününün
teknik özelliklerini daha da geliştiren yeni nesil sürdürülebilir
bir malzeme olan Reform 2.0'ı
piyasaya sundu.
Yüzde 66’sı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen malzemeler kullanılarak üretilen Reform
2.0, ister spor, ister güvenlik veya
eğlence amaçlı olsun, her tür
ayakkabı için yüksek performans
sunar. Reform 2.0'ın yapımında
kullanılan malzemeler arasında

okyanuslardan geri kazanılan
plastik şişeler (üretilen her milyon
çift ayakkabı için 500.000'den
fazla şişenin geri dönüştürüleceği tahmin edilmektedir), kesme
işleminden kaynaklanan atıklar
ve diğer endüstriyel atık türleri
bulunuyor. Ayrıca yapıştırıcı olarak kullanılan sıcak-eriyik ürün
%45 oranında çam reçinesinden
elde edilen biyolojik materyalden
üretiliyor.
Bu malzemenin üretimi, hem
kimyasal-fiziksel
yönlerden,
hem de zamanla aşınma açısından yüksek teknik standartlar
sağlayan ve aynı zamanda esneklik ve dayanıklılık arasında

mükemmel bir denge sağlayan
en güncel emprenye ve ekstrüzyon işlemlerini içerir.
Texon'un Grup Satış Direktörü
Bryan Whitfield öyle konuştu:
“1998'de piyasaya sürdüğümüz
bir malzemeyi temel alarak,
performansından ödün vermeden geri dönüştürülmüş ve
yenilenebilir içeriğini artırdık.
Ayakkabı endüstrisine yıllardır
bildikleri ve güvendikleri bir
bileşeni, daha da iyi ekolojik
referanslarla sunmak, müşterilerimizin isteklerini
gerektiği gibi karşılamamızı sağladı." G

A historic commitment to the production of sustainable materials

Texon launches Reform 2.0
An innovative company always
offering eco-compatible solutions
for the footwear sector, Texon launched on the market, in December
2021, Reform 2.0, a next-generation sustainable material that
further enhances the technical
features of its popular product for
counters, already introduced in the
market as early as 1998.
Produced using 66% of material
from sustainable sources, Reform
2.0 delivers high performance for
every type of shoe, whether it is for
sport, safety, or leisure. Among the
materials used for the construc-

tion of Reform 2.0 there are plastic
bottles recovered from the oceans (it is estimated that for every
million pairs of shoes produced,
more than 500,000 bottles will be
recycled), waste from the cutting
process and other types of industrial waste. Furthermore, the hotmelt product used as an adhesive
is realized using 45% of biological
material from pine resin.
The production of this material involves the most current impregnation
and extrusion processes, which
ensure high technical standards,
both in terms of chemical-physical

aspects and wear over time, also
providing a perfect balance between flexibility and resilience.
Bryan Whitfield, Texon's Group
Sales Director, said: “Building on a
material that we launched in 1998,
we have increased the recycled
and renewable content without
compromising its performance.
Providing the footwear industry with a component they have
known and trusted for years, but
with even better ecological credentials, has allowed us to deliver an
adequate response to our customers' requests."
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INDUSTRIE CHiMiCHE FORESTALi (ICF), SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETİYOR

"RİCİCLİ" DOĞUYOR
Industrie Chimiche Forestali ICF, logosu ile malzemenin
'yeşil' özelliğini açıkça ortaya
koyan yeni bir tekstil ürünleri
serisi geliştirdi. Ürünler katalogda, ticari marka tescili nihai
onay sürecinde olan “RICICLI”
kelimesiyle yer alıyor.
RICICLI, ana özelliği elastikiyet olan burun ponponları,
konçlar ve takviye kumaş üretimine olanak sağlayan çeşitli
liflerden oluşan bir kumaş türünün adı.
Bu kumaş, sulu dispersiyonda lateks ile emprenye edilmiş,
daha sonra her iki tarafta yumuşak bir poliüretan kaplama işlemi ile muamele edilmiş saf bir
pamuk matrisinden oluşuyor.
Ürünü benzersiz kılan bir diğer
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özellik, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen geri dönüştürülmüş doğal tozlarla hazırlanıyor
oluşu. Bu sayede kimyasal kullanımı azalırken, aksi takdirde
hurda olarak kabul edilecek
malzemelerin yeniden kullanımı da sağlanmış oluyor.
RICICLI serisi, üstün düzeyde kalıplanabilirliğe, yüksek
elastikiyet ve olağanüstü şekil
tutma ile zamana dayanıklılık
gibi özelliklere sahip. RICICLI’nin performansı, genelde
daha yüksek yoğunluğa sahip
olan ve daha fazla miktarda
ham madde gerektiren kompozit tekstil malzemelerininkilerle
karşılaştırılabilir. RICICLI'nin

yapımında %68 oranında geri
dönüştürülmüş pamuk ve polyester elyaf içeren GRS sertifikalı destek kullanılıyor.
Ayrıca, yenilenebilir kaynaklardan gelen doğal malzemelerden
elde edilen geri dönüştürülmüş
bileşenler kullanılarak, bitmiş
üründe kimyasalların ve sentetik malzemelerin varlığının
önemli ölçüde azaltılması da
mümkün kılındı.
RICICLI, GRS sertifika uzantısına tabidir.
RICICLI, toplamda %31 oranında
geri dönüştürülmüş malzemeye
sahiptir. G

Industrie Chimiche Forestali (ICF) expands its range of sustainable products

"Ricicli" is born
ICF has developed a new line of
textile products whose logo clearly
anticipates the material ‘green’ feature. In fact, these products appear
in the catalog with the word “RICICLI”, a registered trademark with
final approval pending, but already marketable with a registered
symbol. This is a fabric comprising
various fibers that allows the production of toe puffs, counters and
reinforcements whose elasticity is
the main feature.
It consists of a pure cotton matrix
impregnated with latex in aqueous
dispersion, then treated with a soft

polyurethane coating process on
both sides. The use of recycled natural powders in its preparation,
deriving from renewable sources, is
the feature that make this product
unique. This choice allows to reduce the use of chemicals and reuse
materials that would otherwise be
considered scrap.
RICICLI features excellent moldability, superior elasticity and remarkable shape retention and inalterability over time. The performances
offered by RICICLI are comparable to
those of composite textile materials
which typically have a higher densi-

ty and require a larger quantity of
raw materials. A support containing
68% of recycled cotton and polyester fibers – which in turn are GRS
certified – has been used for the
making of RICICLI.
In addition, recycled components
deriving from natural materials
from renewable sources were used,
allowing to significantly reduce the
presence of chemicals and synthetic materials in the finished product.
RICICLI is subject to GRS certification extension.
RICICLI features an overall 31% of
recycled material.
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PRANEM – GÜVENLİK MALZEMESİ HATTI GENİŞLETİLDİ

HER İHTİYACA YÖNELİK TEKNİK KUMAŞLAR

İş ayakkabısı ve daha genel olarak güvenlik ve askeri
ayakkabı üretimi için yüksek
performanslı malzemelerin
geliştirilmesi ve üretiminde
uzmanlaşmış Toskanalı şirket
Pranem iki yeniliği beğenilere
sundu.
Bunların ilki, sentetik ipliklere dayalı, içi çelik ipliklerin
de bulunduğu bir örme kumaş
olan FUS. Bu ürün 'fussbett'
üretimi için incelendi.
Kumaşın arka yüzüne uygulanan bir film, enjeksiyon aşamasında poliüretanın geçişini
engelliyor ve ayrıca, ayakkabı
ile ilgili CEI EN 61340-51:2016 standardına göre %12
bağıl nem varlığında iletken
ve elektrostatik deşarj (ESD)

özelliğine sahip. Kumaşın iletkenliği zamanla değişmeden
kalıyor ve bu özellik onu özellikle algılanamayan en ufak
bir elektrostatik boşalmanın
cihazlara zarar verebileceği bir
alan olan elektronik endüstrisi
için uygun hale getiriyor.
Enjekte edilmiş bir fussbett iç
tabanını yalıtkandan iletkene
dönüştürmek için genelde, iç
tabanda iletken iplikle dikiş
uygulanır. Bu uygulamanın,
özellikle kalıcı bir orta taban
olarak delinmeye dayanıklı
"anti-perforasyon" kumaşlar
kullanıldığında bazı dezavantajları vardır. Ayrıca, dikiş
zamanla, ayakkabının rahatlığını ve iletkenlik kapasitesini
etkileyebilir.

Pranem tarafından sunulan
ikinci yenilik, STEP 2500
ürünü: Bu, içinde karbon iplik bulunan polyamid (Global
Recycle Standard-GRS) bazlı
iletken bir kumaştır. Bu malzeme, tıpkı FUS gibi, ESD
yönetmeliklerine uygun ayakkabıların ihtiyaçlarını karşılar.
STEP'in temel özelliği, çevre
dostu bir üretimin ihtiyaçları
doğrultusunda geri dönüştürülmüş ipliklerden yapılmış
olmasıdır. STEP, aşınmaya
karşı yüksek direnci sayesinde hem astar hem de iç taban
olarak kullanılabilir. Elbette ESD
tipi iş ayakkabıları
için.
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PRANEM – Safety material line expanded

Technical fabrics for any need
Two novelties have been introduced by Pranem, the Tuscan company specializing in the development and production of high-performance materials, for the production
of work shoes, and more generally
safety and military footwear.
The first of these items is FUS, a
knitted fabric based on synthetic
yarns with also steel yarns inside.
This product has been studied for
the production of the ‘fussbett’.
A film applied on the reverse side of
the fabric blocks the passage of the
polyurethane during the injection
phase, and is also conductive in the

presence of 12% relative humidity, according to the CEI EN 61340-51:2016 standard regarding footwear
with Electrostatics Discharge (ESD)
features. The conductivity of the
fabric remains unchanged over time,
and this feature makes it particularly
suitable for the electronics industry.
Generally, to convert an injected
fussbett insole from insulating to
conductive, a seam with conductive
yarn in the base of the insole is applied. This type of processing has
some drawbacks, especially when
using "anti-perforation" fabrics as a
lasting midsole. Furthermore, over

time, the stitching could compromise the comfort of the shoe and
its very conductive capacity.
The second novelty presented by
Pranem is the article STEP 2500:
this is a conductive fabric based
on polyamide (Global Recycle
Standard-GRS) with a carbon yarn
inside. The main feature of STEP is
that it is made with recycled yarns,
in line with the needs of an environmental-friendly production. Thanks
to its high resistance to abrasion,
STEP can be used both as lining and
insole. Always for ESD type work
footwear.
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LUİGİ CARNEVALİ - SEKTÖRÜMÜZ İÇİN BİR REFERANS NOKTASI

BAMBU KAMIŞI BİR OLASILIK OLABİLİR

Çevresel sürdürülebilirlik, çeşitli hedefleri karşılaması
gereken belirli bir yolda ilerler.
Ayakkabı ve deri ürünleri sektörü için takviye malzemeleri
üretiminde uzmanlaşmış bir
şirket olan Luigi Carnevali'nin
her zaman benimsediği bir taahhüt olan araştırma, bunlar
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arasında kesinlikle ilk sırada yer
alıyor.
Şirketin en son teklifleri arasında, geri dönüştürülmüş elyafların ve
eko-uyumlu yapıştırıcıların
kullanıldığı, yeşil duyarlılığın hakim olduğu yeni ürün
grupları da var. Sürdürülebilir bu ürünler arasında ayrıca,
çok yumuşak, dokunuşu hoş
ve kolay işlenebilen yeni nesil
bir mikrofiber yer alıyor. Luigi Carnevali, yenilikçi ürünler

arayışına sürekli olarak devam
ediyor ve projeleri en farklı
çözümleri kapsıyor; tedarikçiler ve müşterilerle olan yakın
işbirliği de, şirketin bambu
kamışından elde edilenler de
dahil olmak üzere yeni doğal
elyafları test etmesini sağlıyor.
Yerel ve uluslararası pazarlar
için bir referans noktası olan
Luigi Carnevali, hammadde
seçimi, tedarikçilerin arka ofisi, üretim döngüleri ve lojistik
yönleri gibi tüm cephelerde çevresel sürdürülebilirliğe
kendini adamış durumda.
Tedarikçiler, operasyonel merkezlere nispeten yakın olmalı,
hammaddelerin izlenebilirliğini garanti etmeli ve dikkate
alınan birçok husus arasında
çevresel etkinin fiili olarak
azaltılmasına izin veren üretim sürelerini sağlamalı. Luigi
Carnevali, bu yaklaşımı gösteren belgeleri, laboratuvar testlerinin sonuçlarını ve kalite ile
çeşitli uluslararası standartlara
uygunluğu kanıtlamak için gerekli
tüm sertifikaları
müşterilerinin erişimine sunar. G

Luigi Carnevali - A reference point for our sector

Bamboo cane may be a possibility
Environmental sustainability runs
on a fixed path that needs to meet
various objectives.
Among these, research is certainly
in the first position and a commitment that Luigi Carnevali - a company specialized in the production
of reinforcement materials for the
footwear and leather goods sector has always embraced.
The company's latest proposals
include new product lines in which
the green aspect prevails, where
recycled fibres and eco-compatible
glues are used. A next-generation
microfibre product, very soft, ple-

asant to the touch, and easily
workable is also included in these
sustainable items. Luigi Carnevali,
however, consistently keeps searching for innovative products and
its offerings cover the most disparate solutions; a close collaboration
with suppliers and customers, in
fact, enables the company to test
new natural fibres, including those
obtained from Bamboo cane.
A reference point for the domestic
and international markets, Luigi Carnevali is committed to environmental sustainability on all fronts, i.e.,
the selection of raw materials, sup-

pliers' back-office, their production
cycle and logistics aspect. Suppliers
must be relatively close to their
operational headquarters, guarantee the traceability of raw materials
and ensure production times that
allow, among the many aspects
considered, the actual reduction
of the environmental impact. Luigi
Carnevali provides the documents
that certify its commitment, making available to their customer the
results of laboratory tests and all
the certifications necessary to prove the quality and compliance with
the various international standards.

furnishings
bookbinding
packaging
leather goods
insole/sandals
labels

28

yakın plan
teknoloji
Elitron'danİkİ önemli yenİlİk

Spark F – kompakt, hızlı ve doğru

Elitron'un yeni kesme makineleri serisi, uluslararası teknoloji fuarı Simac Tanning Tech
2022'de tanıtıldı. Müşteriler ve
operatörler Spark F çoklu kesim sistemi ve Visio çevrimdışı
yerleştirme tezgahından özellikle etkilendiler.
Çok amaçlı kesme sistemi
Spark, doğru prototip ve ürün
kesimi için uygun olan 800 x
1600 mm sabit üst ve 1900 x
1600 mm konveyör üst olmak
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üzere iki formata sahip. Çok işlevli 5 takımlı
kesme kafası ve – anında prototipleme için
– akıllı video projeksiyon
sistemibu kompakt sistemi
farklı üretim ihtiyaçları için
uygun çok esnek bir makine
kılar.
Elitron'un yazılımı
Visio çevrimdışı yerleştirme
tezgahı da fuarda sergilenen
en son teklifler arasındaydı.
Şirketin tescilli Opera Yazılımı
tarafından desteklenen otomatik yerleştirme işlemi, üretim
sürelerini ve deriyi optimize
etmeyi sağlayarak artıkları en
aza indirir. Bu durum bir dizi
Vision teknik özelliği sayesin-

de mümkündür - deri yüzeyi
yüksek hassasiyetli bir dijital
dosyaya dönüştürülür, LED
ışığı ile aydınlatma sayesinde
de kaliteli alan tanıma kolaylaştırılır. Sistemle birlikte verilen Elitron Dijital Kızılötesi
(EDI) kalemi, operatörün deriyi hiç işaretlemeden delikleri
veya kusurları sınıflandırmasını da sağlar.
Malzeme üzerindeki dijital
işaretler net bir şekilde görülebildiği, akıllıca renklendirildiği, ergonomi ve zaman
tasarrufu sağlayacak şekilde
işaretler doğrudan deri üzerine kodlandığı için
ekranın
sürekli
izlenmesine gerek
kalmaz. G

Two important novelties by Elitron

Spark F – compact, fast and accurate
The new line of cutting machines
by Elitron was launched at the international technology fair Simac
Tanning Tech 2022. Customers
and operators were particularly
attracted by the Spark F multi-cut
system and the Visio offline nesting bench.
A multipurpose cutting system
Spark is available in two formats –
800 x 1600mm fixed top, and 1900
x 1600mm conveyor top, suitable
for accurate prototype and production work cutting. The multi-function 5-tool cutting head and the
intelligent video projection system

– for immediate prototyping –
make this compact system a very
flexible machine, therefore suitable
for different production needs.
Elitron's software
The Visio offline nesting bench was
also among the latest showcased
proposals. Powered by the company’s proprietary Opera Software, the automatic nesting process
enables to optimize production
times and hide yield, minimizing
the scraps. A number of Vision
technical features make this possible – the hide surface will be converted into a high-precision digital

file, while the LED light illuminates
the entire hide in order to ease
the quality area recognition. The
Elitron Digital Infrared (EDI) pen,
supplied with the system, enables
also the operator to categorize holes or flaws without marking the
hide at all.
A continuous monitoring of the
screen is no longer necessary, as
digital marks on the material are
clearly visible and intelligently
coloured, and the markings will be
directly encoded on the hide, for
the sake of ergonomics and timesaving.

Everything
you’d expect
from our
trailblazing
counter
and more…
Building on the legacy of our pioneering
product, we’ve substantially increased the
sustainability of the world’s first closed-loop
counter – without compromising on performance.
Texon Reform 2.0 is 100% recyclable and
now contains up to 66% sustainably
sourced material. Performance you know
and trust - better for people and planet.

To find out more information about
please get in touch by emailing sales@texon.com
or visiting our website: www.texon.com
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ATOM İNOVASYON YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

KESİMDE SON YENİLİKLER

Intelliscan NX
Dijitalleştirme, otomasyon,
sürdürülebilirlik – ATOM'un
Simac Tanning Tech 2022'de
tanıtılan çözümlerinin temelinde yatan anahtar kelimeler
bunlar. Şirketin portföyü, git
gide daha verimli ve birbirine
bağlı sistemler oluşturma amacıyla ayakkabı ve deri eşya üretiminin tüm aşamalarını göz
önünde bulunduruyor. Sonraki
ayakkabı montaj işlemlerini
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kolaylaştırmak ve hızlandırmak
için her kullanımda belirlenen
kriterlere göre düzenlenebilen
(örneğin parçalar boyuta veya
türe göre sıralanabilir), daha
hızlı ve daha verimli bir parça
toplamaya olanak sağlayan yeni
robotik boşaltma sistemi de
bunun bir göstergesi. Bunların
yanı sıra vantuz teknolojisi de,
toplanan parçanın zarar görmesini engelliyor.

Yeni bir tarayıcı cihazı
olan Intelliscan NX de
Vigevano merkezli şirket tarafından 2022'de
sunulan en son teklifler
arasında yer alıyor. Bu
tarayıcı - uygun makine
ve yerleştirme yazılımı
ile birleştirildiğinde kesme aşamasının tam
otomasyonunu mümkün kılar. Doğrusal bir
kamera, 1700 mm'lik bir
çalışma alanı üzerinde
yüksek tarama kalitesi
sağlar, dahası elektrikli
kayış sayesinde uzunluk
sınırı da yoktur. Ayrıca,
ikinci bir kayış, taranan
derinin yükleme alanında otomatik olarak
yeniden konumlandırılmasını sağlar, böylelikle
tek bir operatör yeterli olur.
ATOM, 2022 teklifleri arasında tüm tasarım, mühendislik ve ayakkabı üretim kontrol
araçlarını tek bir platformda
birleştiren CADCAM yazılımının
en son sürümü olan
SHOEMASTER'ı
da tanıttı.

ATOM keeps going along the innovation path

The latest proposals in the cutting area
Digitization, automation, sustainability – these are the keywords at
the core of ATOM’s solutions introduced at Simac Tanning Tech 2022.
The company’s offering looks at
all stages of footwear and leather
goods production, with the aim of
creating increasingly efficient and
interconnected systems. In this
logic, precisely fits the new robotic
unloading system, which allows a
faster and more efficient cut-piece
collection, which can be organized
according to the criteria set each
time (for example, the pieces can

be sorted by size or type), in order
to streamline and speed-up the
subsequent shoe assembly operations. In addition, the suction cup
technology ensures that the collected piece is not damaged.
A new scanner device, Intelliscan
NX, is also among the latest proposals introduced by the Vigevano-based company in 2022. This
scanner – when combined with
proper machinery and nesting
software – allows for total automation of the cutting phase. A linear camera ensures high scanning

quality over a working area of 1700
mm, which, however, has no length
limits thanks to a powered belt.
Moreover, a second belt allows
the automatic repositioning of
the scanned leather in the loading
area, so that a single operator will
be required. Among the proposals
for 2022, ATOM also introduced the
latest version of its CADCAM software, SHOEMASTER, combining all
the design, engineering, and footwear production control tools in a
single platform.
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Teknolojik değerlendirme 2022

En yenİler

Teknolojik alanda en son sunulan ürünler
yenilik, üretimde sağladıkları esneklik ve daha
kolay kullanım özellikleriyle ayrıcalık taşır.

SPM/15
de konumlandırılmasını kolaylaştırırken, parçanın kalıpların
içinde doğru şekilde konumlandırılması bir dizi fırçasız motorun
çalışması ile sağlanır. Kalıplama
hızının bu şekilde ayarlanabilmesi sayesinde SPM/15 hem büyük
miktarda üretimler hem de numune üretimleri için uygundur.
Montaj tabanlıkların üretimi için
uygun bir diğer temel model, fiber levha veya diğer malzeme-to-

puk koltuklarını otomatik olarak sıyıran elektro-mekanik bir
makine olan ST/18'dir. Üretim
döngüsü, kullanımı kolay bir dokunmatik ekran ile programlanıp
kontrol edildiğinden operatörün
işi kolaylaşır. Güçlü ve güvenilir
donanım sayesinde girilen tüm
parametreler saklanır. Dikey bir

COMEC

Farklı malzemeden köşeler, tabanlar ve iç tabanların kalıplanması için kullanılan teknolojilerin
yapımında uzmanlaşmış bir şirket
olan Comec, çeşitli süreçlerin optimizasyonu için bir dizi makine
sunar. SPM/15 kalıplama makinesi, bir kalıp setine (ayarlanabilir
yan ve arka stoplar) sahiptir, bu da
iç tabanın konveyör bant üzerin-
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ST/18

Technology showcase 2022

The latest
The very latest product
technologies that stand
out for innovation,
production flexibility
and simplicity.

COMEC
Comec is a company specializing
in the construction of technologies for moulding counters, soles,
and insoles in different materials
and provides a line of machines
for the optimization of the various
processes. Let's start with the
SPM/15 moulding machine featuring a set of templates (adjustable
side and rear stops), which eases
the positioning of the insole on the
conveyor belt, while the accuracy
of the piece positioning inside the
moulds is ensured by the operation of a set of brushless motors.

Thanks to the ability of adjusting the moulding run speed, the
SPM/15 is suitable for both large
productions and sample ones.
Another essential model for the
production of assembly insoles is
the ST/18, an electro-mechanical
machine for automatically skiving fibre board or other materialheel seats. The production cycle is
programmed and controlled by an
easy-to-use touchscreen, making
the operator's task easier. Thanks
to powerful and reliable hardware,
all parameters entered are stored.
A vertical loader device ensures

the ongoing piece feeding.
The A/3ES model is an automatic,
electronically-controlled machine
to shape thermoplastic material counters. A touchscreen panel
makes the job programming easier, while the powerful and reliable
hardware enables to store all the
entered data. A set of brushless
motors ensure the monitoring of
the piece position on three axes.
The material is heated through
infrared lamps and the temperature is constantly monitored by
a PID controller. The cooling of the
mould is ensured by a very pow-

ATOM

Yeni FlashCut Master 2185 kesme sistemi, tüm Atom serisinin
içindeki en çok yönlü ve yenilikçi
olan ürünlerdir: Hem deri hem
de sentetik malzemeleri kesebilir,
ayrıca basılı ve logolu malzemeleri tanımak için VRX teknolojisi ile donatılmıştır. Çıkarılabilir
hareketli olanının, çok katmanlı
malzemelerin optimum şekilde
kesilmesini sağladığı çift tutucu
sistemde, otomatik kesme yük-
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yükleyici cihaz, süreklilik içinde
parça beslemeyi sağlar.
A/3ES modeli, termoplastik
malzeme sayaçlarını şekillendiren otomatik, elektronik kontrollü bir makinedir. Dokunmatik
ekranlı panel iş programlamayı
kolaylaştırırken, güçlü ve güvenilir donanım girilen tüm verilerin
saklanmasını sağlar. Bir dizi fırçasız motor, parça konumunun üç
eksende izlenmesini sağlar.
Malzeme, kızılötesi lambalarla
ısıtılır ve sıcaklık, bir PID kontrolörü tarafından sürekli olarak
izlenir. Kalıbın soğutulması çok
güçlü bir soğutma ünitesi ile sağlanmaktadır. A/3ES
modelinin özellikleri arasında iş döngüsünün sessizliği de
öne çıkar.

A/3ES

sekliği ayarlama sistemi de kesme
kayışının daha az aşınmasını
sağlar. Esnekliği onu ayakkabı, deri eşya, mobilya
ve otomotiv gibi çeşitli
endüstriyel uygulamalar
için ideal kılar.
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erful refrigeration unit. Among the
features of the A/3ES model, the
quiet operation of the work cycle
also stands out.
ATOM
The new FlashCut Master 2185
cutting system is one of the most
versatile and innovative of the entire Atom range: in fact, it can cut
both leather and synthetic materials, as well as being equipped with
VRX technology for recognizing
printed and logoed materials. The
double gripper system, of which
the removable mobile one allows

the optimal cutting of multilayer
materials, while the automatic
cutting height adjustment system
allows less wear of the cutting
belt. Its flexibility makes it ideal
for various industrial applications,
including footwear, leather goods,
furniture, and automotive.
GILARDI
The company based in Vigevano
has developed a machine, whose
main features are processing
simplicity, use versatility, and an
excellent quality/price ratio. The
new machine, GL-14-P, is a press

for plating, die-cutting and printing both hide and leather, and
synthetic materials.
The machine is equipped with a
cart to automatically move the
piece-holder table for plating (folding opening); the upper surface
heating temperature is adjustable,
as well as the desired pressure
and working time. The processing parameters, i.e. degrees and
pressing time, are displayed on
the control panel, while a pressure
gauge shows the power (Newton/
m2). The folding opening of the
working table can be stopped and
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GILARDI

Vigevano merkezli şirket, temel
özellikleri işleme kolaylığı, kullanımda çok yönlülük ve yüksek
kalite/fiyat dengesi olan bir makine geliştirdi. Yeni makine GL14-P, hem deri hem de sentetik
malzemeler için kaplama, kalıp
kesme ve baskı yapan bir pres
makinesi.

Makine, parça tutucu tablayı
kaplama (katlayarak açma) için
otomatik olarak hareket ettiren
bir araba ile donatılmıştır; üst yüzey ısıtma sıcaklığı ayarlanabildiği gibi istenilen basınç ve çalışma
süresi de ayarlanabilmektedir. İşlem parametreleri olan dereceler
ve presleme süresi, kontrol panelinde görüntülenirken, bir basınç
göstergesi gücü gösterir (Newton/m2). Çalışma masasının katlanır açıklığı, basit bir operatör
müdahalesi ile durdurulabilir ya
da kapatılabilir.
Katlanır açma tutuşu, makinenin kalıp kesme ve
baskı işlerini otomatik
olarak gerçekleştirmesini

sağlar. Bu görevler operatör tarafından iki düğme kullanılarak
yönetilir.

switched-off with a simple operator’s intervention.
The folding opening hold enables
the machine to automatically perform die-cutting and printing jobs
– tasks managed by the operator
using two buttons.
TECHNICAL DATA
Automatic entry and exit of the
piece-holder cart.
Work table size - 400 × 500 mm.
Pression power adjustable up to
100 t.
Open table distance 80 mm.
Electronically controlled safety
bars.

GTO
The company specializing in the
production of pad printing machines for the customization of
different kind of items, including footwear (upper - sole - heel),
keeps evolving and upgrading its
machine portfolio introduced in
recent years. Among the models,
Tampolamina – which was originally introduced in 2021 as Tampolamina Maxi Hug version – is included. This is a machine designed for
the decoration of surfaces of different nature and shape. In addition
to gold and silver effects, the item

customization provides the ability to (continuously) apply many
types of transfers. The patented
Tampolamina Maxi Hug machine
by GTO is a model that stands out
for its simple operation, including
the configuration of the different
settings, and the accuracy of the
work, made possible by a series
of technical features, including the
pad which automatically changes
its angle depending on the product
being processed. Furthermore, the
worktop rotation (0° through 180°)
helps to increase productivity and
the quality of the finished work.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Parça tutucu arabanın otomatik
girişi ve çıkışı.
Çalışma masası boyutu - 400 ×
500 mm.
100 t'ye kadar ayarlanabilir basınç
gücü.
Açık masa mesafesi
80 mm.
Elektronik kontrollü
güvenlik çubukları.
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GTO

Ayakkabı (yüz - taban - topuk)
dahil olmak üzere farklı türdeki
ürünlerin kişiselleştirilmesi için
tampon baskı makineleri üretiminde uzmanlaşan şirket, yakın
zamanda tanıttığı makine portföyünü geliştirmeye ve iyileştirmeye
devam ediyor. Tanıtılan modeller
arasında ilk olarak 2021 yılında
Tampolamina Maxi Hug versiyon ile kullanıma sunulmuş olan
Tampolamina da yer alıyor. Tampolamina farklı yapı ve şekillerdeki yüzeylerin dekorasyonu için tasarlanmış bir makine. Ürüne özel
işleme, altın ve gümüş efektlerine
ek olarak birçok transfer türünü
(sürekli olarak) uygulamayı da
mümkün kılıyor. GTO'nun patentli Tampolamina Maxi Hug
makinesi, farklı ayarların yapılandırılması da dahil olmak üzere
pek çok açıdan kullanım kolaylığı
ile işlenen ürüne bağlı olarak açısı otomatik olarak değişen ped de
dahil olmak üzere bir dizi teknik
özelliğin mümkün kıldığı hassasiyet ile öne çıkan bir model. Ayrıca, (0° ile 180° arasında değişen)
tezgah dönüşü, üretkenliği ve bitmiş işin
kalitesini artırmaya
yardımcı olur.
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WINTECH
Among the many technologies
proposed by the Venetian company, a first floor should be dedicated to the "Winshoes" line, direct
polyurethane injection systems
which features innovative technical solutions. A patented mouldholder that – thanks to an original
closing system and electronicallycontrolled casting unit – enables
to create very thin TPU soles. Also,
the innovative ring support, while
automatically compensating the
mould differences, enables the
optimal closing over the upper. In

particular, the “open space” opening system facilitates and simplifies all the operations on the rotary
machine. Moreover, this patented
system makes it easier to perform
the silicon application operations
and all the interventions in the
mould area (insert application, in
addition to mould changing, cleaning and adjustment) to the benefit
of the finished product quality
and production times. Among the
strengths of the Winshoes system
is the electronics; carefully realised and more decisive to the operation of the machine, it ensures

excellent operational flexibility.
Critical for the simplification of
work and production flexibility is
the custom software developed
by Wintech. The Winshoes system
is designed to improve coordination with all the rotary machine
peripherals units – from injectors
to automated movements. The interchangeability of the work units
ensures continuity and simplifies
the system management, while
reducing downtime.
Among the most current proposals of the company there are also
the WLX and BORADUE models.
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WINTECH

Venedikli şirket tarafından beğeniye sunulan birçok yeni teknoloji
arasında ilk öne çıkan hiç kuşkusuz, yenilikçi teknik çözümler içeren doğrudan poliüretan enjeksiyon sistemlerine sahip "Winshoes" serisi. Bu, orijinal kapatma
sistemi ve elektronik kontrollü
döküm ünitesi sayesinde çok ince
TPU tabanlar oluşturmayı sağlayan patentli bir kalıp tutucu serisi. Yenilikçi halka desteği, kalıp
farklılıklarını otomatik olarak
düzeltirken, üst kısımda optimum kapanmayı sağlar. Özellikle
“açık alan” açma sistemi, döner
makine üzerindeki tüm işlemleri
basitleştirir. Ayrıca bu patentli

sistem, silikon uygulama operasyonlarını ve kalıp alanındaki
tüm müdahaleleri (kalıp değiştirme, temizleme ve ayarlamaya ek
olarak insert uygulaması), bitmiş
ürün kalitesini artırırken üretim
sürelerini düşürecek biçimde
kolaylaştırır. Makineye kusursuz
operasyonel esneklik sağlayan,
özenle geliştirilmiş elektroniği
Winshoes sisteminin en güçlü
yönleri arasındadır. Wintech tarafından geliştirilen özel yazılım,
işin basitleştirilmesi ve üretim esnekliği için kritik öneme sahiptir.
Winshoes sistemi, enjektörlerden
otomatik hareketlere kadar tüm
döner makine çevre birimleri ile

koordinasyonu iyileştirmek için
tasarlandı. İş birimlerinin değiştirilebilirliği sürekliliği sağlar ve
sistem yönetimini basitleştirirken
arıza süresini de azaltır.
Firmanın en güncel teklifleri arasında WLX ve BORADUE modelleri de yer alıyor.
WLX serisi, termoplastik malzemelerden bot üretimi için tasarlanmıştır: bunlar, benimsenen
yeni elektrikli / hidrolik sistemler
sayesinde yüksek verimliliği daha
düşük enerji tüketimiyle birleştiren makinelerdir. İnvertörler tarafından kontrol edilen değişken
hızlı servo motorların kullanımı,
diğer çözümlerle birlikte çalışa-

The WLX line has been designed
for the production of boots in
thermoplastic materials: these
are machines that combine high
productivity with lower energy
consumption, a result made possible thanks to the new electrical
/ hydraulic systems adopted. In
fact, the use of variable speed servomotors controlled by inverters,
combined with other solutions,
allow reducing the energy consumption by 60%.
The BORADUE machine is a 3-station rotary machine designed for
the production of two-color soles

in thermoplastic materials.
The particular flexibility of the
machine is mainly due to the possibility of choosing between two
different production cycles, i.e.
the most suitable one for the type
of material to be injected, and the
density of the material itself – either PVC or TR in the compact/
compact or compact/expanded
versions. The options are the
strengths that make BORADUE a
highly productive, flexible, efficient, and energy-saving machine:
automatic moving injectors; automatic injection assembly rais-

ing system; sole extractors; and
especially an extra-cooling cycle
that enables a production 80%
higher than the traditional static
machines.

WINSHOES
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FRATELLI ALBERTI
Fratelli Alberti keeps being a benchmark among the manufacturers
operating in the leather industry.
Firstly, this is certainly due to the
quality of the built technologies,
among which the most advanced
models of leather skiving and
splitting machines – in the various
working scenarios – and the line

rak, enerji tüketimini %60 oranında azaltmaya yarar.
BORADUE makinesi, termoplastik malzemelerde iki renkli
taban üretimi için tasarlanmış 3
istasyonlu bir döner makinedir.
Makinenin kendine has esnekliği
esas olarak iki farklı üretim döngüsü arasında (yani enjekte edilecek malzeme türü için en uygun
olanı ile malzemenin kendisinin
yoğunluğu - kompakt/kompakt
ya da kompakt/gelişmiş versiyonlarında PVC veya TR arasında) seçim yapma imkanından
kaynaklanmaktadır. Bu seçenekler, BORADUE'yu son derece
üretken, esnek, verimli ve enerji
tasarruflu bir makine kılan
en güçlü özelliklerdir: otomatik hareketli enjektör-

ler; otomatik enjeksiyon tertibatı
yükseltme sistemi; tek çıkarıcılar;
ve özellikle geleneksel statik makinelere oranla %80 daha
yüksek üretim sağlayan ekstra soğutma
döngüsü.

BORADUE
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of laminating ones, stand out. The
bell blades – for the production
of which a new Numerical Control
Center will soon come into operation – add to these machines; the
objective is to increase production
while keeping the quality standard, which is already among the
best on the market. Secondly, the
tradition that has represented Italian excellence for over 75 years is
the other reason that makes the
company a protagonist on the
international market, for all the
leather-using sectors. "We offer
our customers our expertise to

help them obtain seamless skiving, splitting, and couplings, proposing ourselves not as simple
machine builders but – thanks
to a constant collaboration relationship – as partners,” claim
the young representatives of the
company. Among these is Giacomo Capra, who added “Our work
passion enabled us to be known
all over the world and still drives
us to keep on going with the same
enthusiasm, ensuring the utmost
care towards our employees, the
environment, and energy efficiency. Every day, we aim to improve

our products, image, relationships
with customers, and our market
share, as well."
The next-generation proposals
At Simac Tanning Tech 2022, Fratelli Alberti - continuing its innovation process - has introduced a
new line of laminating machines,
which are the 4.0 versions of the
famous COMBI ones.
Technical and structural updates
also concern the FAV line of splitters, which has been extended
with the 4.0 generation models.
Furthermore, a new workbench
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FRATELLI ALBERTI

Fratelli Alberti, deri sektöründe
faaliyet gösteren üreticiler arasında bir referans noktası
olmaya devam ediyor. Bu
elbette öncelikle, çeşitli
çalışma senaryolarında en gelişmiş deri sıyırma ve
yarma makineleri modellerinin
ve laminasyon serisinin öne çıktığı yerleşik teknolojilerin kalitesinden kaynaklanmakta. Bu
makinelere şimdi bir de - üretimi için yeni bir Sayısal Kontrol
Merkezi'nin yakında devreye
gireceği - çan bıçakları eklendi.
Amaç, halihazırda piyasanın en
iyileri arasında yer alan kalite
standardını koruyarak üretimi
artırmak. 75 yılı aşkın bir süredir
İtalyan kusursuzluğunu temsil

eden gelenek, şirketi tüm deri
kullanan sektörler için uluslararası pazarda lider yapan ikinci bir
neden. Şirketin genç temsilcileri,
"Müşterilerimizin, kusursuz sıyırma, yarma ve eşlemeler elde
etmelerine yardımcı olmak için
uzmanlığımızı sunuyoruz, kendimizi basit makine üreticileri
olarak değil, sürekli bir işbirliği
ilişkisi sayesinde ortaklar olarak
ortaya koyma gayretindeyiz" şeklinde konuşuyor. Giacomo Capra

da yeni nesil temsilcilerden biri.
Capra şöyle konuşuyor: "Çalışma
tutkumuz sayesinde tüm dünyada
tanınır olduk ve çalışanlarımıza, çevreye ve enerji verimliliğine azami özeni göstererek aynı
şevkle yolumuza devam ediyoruz.
Ürünlerimizi, imajımızı, müşterilerimizle ilişkilerimizi ve pazar
payımızı da her gün adım adım
geliştirmeyi hedefliyoruz."

the result is an extremely flexible,
comfortable, sustainable shoe
produced with lower labor and
machinery costs.
The glue-free sneaker production
project involves the construction
of a 5-operator work island with a
throughput of 230/250 pairs in 8
hours.
The island consists of two CIUCANI
sewing machines, one to sew the
upper to the insole and the other
to sew the sole; an ARP (a puffcurling machine which crimps
the upper) and other machines
normally used in shoe factories.

The two sewing phases enable to
avoid using glues, and all the related processing phases.
According to laboratory tests, after 80,000 flexes, the sole did not
show any alterations.
A similar work island setting exists for the production of Goodyear footwear; thanks to the project carried out by CIUCANI, the
use of glue and nails is reduced to
a minimum, that is to the welt and
the application of the heel – the
time saved and the ease of execution are remarkable.
The glue-free assembly performed
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installed on the next-generation
skiving machines made its debut
at Simac – the scrap accumulation
issue has been solved for good,
thanks to the particular engine efficiency, which enhances the suction capacity of the machine. Also,
the workbench features a security
guard which guarantees a better
operator’s protection against the
moving mechanical parts.
CIUCANI MOCASSINO MACHINERY
The company based in the Marche
region has launched a new system for making glue-free shoes;

FRAT

CIUCANi MOCASSINO MACHINERY

Merkezi Marche bölgesinde
bulunan firma yapışkansız ayakkabılar için yeni bir sistem geliştirdi; sonuç daha düşük emek ve
makina maliyetleriyle son derece
esnek, rahat ve sürdürülebilir bir
ayakkabı.
Yapışkansız spor ayakkabı üretimi projesi 8 saatte 230/250 çiftlik bir üretim ile 5 işlemcili bir
adanın oluşturulması anlamına
geliyor.
Ada, biri ayakkabı yüzünü diğeri
tabanı dikmek için olmak üzere iki adet CIUCANI dikiş
makinasından; bir ARP’den
(yüzü kıvıran bir bükme makinası) ve normalde de ayakkabı
fabrikalarında kullanılan diğer
makinalardan oluşuyor. İki dikiş süreci yapışkan kullanımını ve
bununla ilgili tüm işlem
aşamalarını gereksiz kılıyor.
Laboratuvar testlerine göre
taban 80.000 kez kıvrılma-
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Yeni nesil projeler
İnovasyon sürecini sürdüren Fratelli Alberti, Simac Tanning Tech
2022'de ünlü COMBI makinelerinin 4.0 versiyonu olan yeni
bir laminasyon makinesi serisini
tanıttı.
Teknik ve yapısal güncellemeler,
4.0 nesil modellerle genişletilen
FAV ayırıcı serisini de içeriyor.
Ayrıca, yeni nesil sıyırma makinelerine kurulan yeni bir tezgah
da Simac'ta görücüye çıktı - makinenin emiş kapasitesini artıran
özel motor verimliliği sayesinde
hurda birikimi sorunu tamamen
çözüldü. Tezgahta ayrıca, hareketli mekanik parçalara karşı
operatörün daha iyi korunmasını
garanti eden bir güvenlik denetimcisi yer alıyor.

dan sonra herhangi bir bozulma
göstermedi. Benzer bir iş adası
Goodyear ayakkabılarının üretimi için de kullanılıyor; CIUCANI tarafından yürütülen proje sayesinde yapışkan ve çivi kullanımı

International
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with the work islands designed by
CIUCANI MOCASSINO MACHINERY
makes the footwear extremely
flexible and comfortable. The savings in terms of machinery, time
and personnel are equally remarkable.
The shoe is made with a reduced
environmental impact – an ecosustainable product, which supports the ever-increasing environmental awareness of consumers
and big brands.

COSMOPOL
Recently, the Vigevano-based
company has introduced three
new machines that reflect its philosophy, i.e. greatest work simplification, supply of the necessary
– therefore, actually used – components, and excellent value for
money rate.
The first machine is the TROPIC
H2O model, a water-based glue
evaporation and reactivation tunnel built with materials and an assembly process bent on sustainability. The main features of this
machine are:

1. Combined modular heated air
flow evaporation system; dehumidification and further evaporation with infrared lamps directly
in the tunnel. Using infrared lamps
and sensors for reactivation allows working at different temperatures between shoe and sole,
speeding up production times.
2. Fully recyclable, anodized aluminum bearing structure assembled without using welding gas, to
avoid harmful fumes emission.
3. Steel parts treated with waterbased detergents only and painted with an electrostatic system,
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minimumda – yalnızca kösele ve
topuk uygulaması ile sınırlı. Bu
sayede kazanılan zaman ve uygulama kolaylığı dikkat çekici bir
düzeyde.
CIUCANI MOCASSINO MACHINERY tarafından tasarlanan
adaların yaptığı yapışkansız montaj, ayakkabıları çok esnek ve rahat kılıyor. Makineleşme, zaman
ve personel açısından sağladığı
tasarruf da ayrıca dikkate değer.
Ayakkabının üretiminde çevre de
daha az zarar görüyor – hem tüketicilerin hem de markaların git
gide yükselen çevresel duyarlılıklarını destekleyen eko-sürdürülebilir bir ürün.

COSMOPOL

Vigevano merkezli şirket yakın
zamanda, basitlik, yalnızca gerekli olan bileşenlerin kullanımı
ve paranın tam karşılığını almak
şeklinde özetlenebilecek felsefesini yansıtan üç yeni makineyi
piyasaya sürdü.
İlk makine, sürekliliği ön planda
tutan malzemeler ve montaj süreciyle üretilen bir su bazlı tutkal
buharlaştırma ve yeniden etkinleştirme tüneli olan TROPIC
H2O modeli. Bu makinenin ana
özellikleri şunlar:

1. Kombine modüler ısıtmalı
hava akışı buharlaştırma sistemi;
doğrudan tünelde kızılötesi lambalarla nem alma ve daha fazla
buharlaştırma. Yeniden etkinleştirme için kızılötesi lambaların ve
sensörlerin kullanılması, ayakkabı
ve taban arasında farklı sıcaklıklarda çalışmayı sağlayarak üretim
sürelerini hızlandırır.
2. Zararlı duman emisyonunu önlemek için kaynak gazı kullanılmadan monte edilmiş tamamen
geri dönüştürülebilir, anodize
alüminyum yatak yapısı.

TROPIC H2O
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without using synthetic thinners.
4. The design was also aimed at
reducing energy consumption.
This was achieved thanks to the
continuous reuse of heated air.
5. Energy-saving electrical and
electronic components; digital
panel to monitor energy consumption. In addition, careful planning
enabled to reduce electrical cables, and consequently copper
and plastic.
6. The ability to store up to 100
work programs and to connect
the machine to the corporate net-

work allows remote management
and to classify this model as 4.0
technology.
The second proposal is the REV
H2O model features a rotating
plate reactivator for water-based
glues distributed on the sole and
bottom of the lasted shoe (or
boot); evaporation and reactivation take place simultaneously
in a single operation at different
temperatures.
The REV H2O model features
two infrared sensors which allow working at low temperatures

(avoiding alterations of the products) and having a real working
temperature control, on sole and
shoe. The machine cycle can be
manual or semi-automatic. A digital panel allows performing the
various parameter settings and
storing up to 20 different working
programs.
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REV H2O

3. Sentetik tiner kullanılmadan
sadece su bazlı deterjanlarla işlem
görmüş ve elektrostatik sistemle
boyanmış çelik parçalar.
4. Tasarım aynı zamanda enerji
tüketimini azaltmayı da amaçlar.
Bu hedefe, ısıtılmış havanın sürekli olarak yeniden kullanılması
sayesinde ulaşıldı.
5. Enerji tasarrufu sağlayan
elektrikli ve elektronik bileşenler; enerji tüketimini izlemek için
dijital panel. Ayrıca dikkatli bir
planlama ile, elektrik kablolarının
ve dolayısıyla bakır ve plastiğin
azaltılması mümkün kılınır.
6. 100 adede kadar iş programını
saklama ve makineyi şirket ağına
bağlama özelliği, uzaktan yönetime ve modelin 4.0 teknolojisi
olarak sınıflandırılmasına olanak
tanır.

İkinci öneri olan REV H2O modeli, kalıplanan ayakkabının (veya
botun) tabanına ve altına dağıtılan su bazlı yapıştırıcılar için
döner bir plaka reaktivatörüne
sahiptir; buharlaşma ve yeniden
etkinleştirme, farklı sıcaklıklarda
tek bir işlemde aynı anda gerçekleşir.
REV H2O modelinde, taban ve
ayakkabı üzerinde (ürünlerde
tutarsızlıkları önleyen) düşük sıcaklıklarda çalışmaya ve gerçek
bir çalışma sıcaklığı kontrolüne
sahip olan iki kızılötesi sensör
bulunur. Makine döngüsü manuel
veya yarı otomatik olabilir. Dijital
bir panel, çeşitli parametre ayarlarının yapılmasına ve 20'ye kadar
farklı çalışma programının saklanmasına
izin verir.
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Basicnet – ilk 9 ayda ciroda çift
haneli büyüme

roya yüksel-di. Grup, 33.4 milyon avroluk yatırım yaparak,
K-Way France hisse sermayesinin %100'ünü sa-tın aldı ve
emlak sektörüne 7.8 milyon
avro daha yatırım yaptı.
Toplam satışların %8,5'ini
oluşturan Asya ve Okyanusya'da %64,2'lik büyüme ile
olağanüstü sa-tışlar kaydedildi: %49 büyüyen Orta Doğu ve
Afrika; ve toplamda %34.8 büyüyen Amerika kıta-sı. 9 ayda
satışların %17,0 arttığı Avrupa
için de iyi bir performanstan
söz etmek mümkün (top-lam
satışların yaklaşık %64,1'ini
oluşturuyor).

Good performance for Europe as
well (accounting for about 64.1%
of aggregate sales), which saw
sales grow, in the 9 months, by
17.0%.

by the brilliant trend of Greater
China.
The product lines featuring
above-average performances
were the items branded Zegna,
Textile, and Third-Party; the revenues from the sale of these
items amounted to 289 million
euro (+27.2%). Excellent performance for the Thom Browne
brand as well, registering a
turnover of 69 million euro in
the three-month period, up by
29.5% annually. Overall, in the
first nine months, the Zegna
Group’s revenues reached 1.09
billion euro.

Kappa, Robe di Kappa, K-Way,
Superga, Briko ve Sebago markalarının sahibi olan İtalyan
grup, 2022'nin ilk dokuz ayını
(önceki yılın aynı dönemine
kıyasla +%30.3 artış ile) 282,6
mil-yon avro konsolide ciro
ile kapattı. Bu sonuç, işletmelerden ve imalat lisanslarından alınan 53,7 milyon avro
(+34,0) ve 228,2 milyon avro
(yüzde +29,4) doğrudan satışları içeriyor.
FAVÖK %31,4 artarak 44,1
milyon avroya, FAVK ise
%37,3 artarak 33,3 milyon av-
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BASICNET – DOUBLE-DIGIT
GROWTH IN TURNOVER FOR THE
FIRST 9 MONTHS
The Italian group, which owns
the Kappa, Robe di Kappa, KWay, Superga, Briko, and Sebago brands, closed the first
nine months of 2022 with a
consolidated turnover of 282.6
million euro (+30.3% compared
to the same period of the previous year). This result includes
royalties of 53.7 million euro
(+34.0%) from businesses and
manufacturing licensees and

228.2 million euro (+29.4 percent) direct sales.
EBITDA rose by 31.4% to 44.1 million euro, while EBIT improved
by 37.3% to 33.3 million euro.
By investing 33.4 million euro,
the group also acquired 100% of
K-Way France share capital and
invested further 7.8 million euro
in the real estate sector.
Excellent sales were recorded
in Asia and Oceania, which accounted for 8.5% of aggregate
sales, with growth of 64.2%; the
Middle East and Africa, which
grew by 49%; and the Americas,
which grew overall by 34.8%.

ZEGNA – TURNOVER UP BY 27%
In the first nine months of the fiscal year, the group’s turnover exceeded one billion euro, recording
growth of 27.5% compared to the
same period of 2021. Revenues
amounted to 357 million euro,
against +16.3% in the second
quarter and +25.4% in the first.
Sales were driven by Middle East
and United States, supported

oldu. Thom Browne markası
da mükemmel performansla,
üç aylık dönemde yıllık %29,5
artışla 69 milyon avro ciro kaydetti. İlk dokuz ayda Zegna
Group'un gelirleri 1,09 milyar
avroya ulaştı.
Referans pazarlar, cironun 116
milyon avro olduğu Büyük
Çin (çeyrekte +%3); tüm Asya-Pasifik bölgesi 153 milyon
avro (+13.7%) ciro kaydetti.
Bu çeyrekte, EMEA bölgesi
%42.8'lik bir artış elde ederken, Orta Doğu dinamik bir
dönemde olduğunu gösterdi.
Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa da sürekli büyüme
halindeydi.

FERRAGAMO – GELİRLER %20,3 ARTTI

Floransalı "moda evi", 2021'in
ilk yarısındaki 524 milyona kıyasla %20,3 artışla 630 milyon
avro gelir kaydetti.
Perakendede +%16,5 ve toptan satış +%40.9’ta artışla her
iki kanal da artı işareti gösterdi. İlk yarı için brüt kar marjı
%25.4 artışla 453 milyon avro
oldu. Gelirlerde yüzde %28,5
oranıyla (2021'in ilk yarısındaki %27,5'e kıyasla) FAVÖK
144'ten 180 milyon avroya çıktı. Üçüncü tarafların sonuçları
da dahil olmak üzere dönem
için net kâr, yüzde 85,2 artışla 62 milyon avroya ulaştı.
Grubun net karı, 2021'in ilk
yarısındaki 31 milyon avroya
kıyasla 62 milyon avro olarak
gerçekleşti. Şirket 30 Haziran
2022 tarihinde, 309 milyon
avroluk pozitif bir düzeltilmiş
net finansal pozisyon kaydetti

(2021'in aynı döneminde bu
rakam 205 milyon avroydu).
UFRS 16 muhasebe standartlarının etkisi göz önüne alındığında, net finansal durum
290 milyon avro için negatif.
Markalardan birinin basın
açıklamasına göre, tüm ana
ürün kategorileri "2021'in ilk
yarısına kıyasla ciroda önemli
bir artış (kaydetti). Ayakkabı ve
deri ürünleri yarı yılda toplam
net satışların %87'sini oluşturuyor."
Ferragamo, kısa süre içinde
internete de kararlı bir şekilde inmeye hazırlanıyor; hatta
geçtiğimiz günlerde lüks moda
e-ticaret platformu Farfetch
ile bir anlaşma imzalandı. Bu
işbirliği, markanın dijital inovasyonunu hızlandırmasını ve
Farfetch platformunun sunduğu tüm potansiyelden yararlanmasını sağlayacak.
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The reference markets are
Greater China where the turnover was 116 million euro (+3%
in the quarter); overall, the AsiaPacific region recorded a turnover of 153 million euro (+13.7%).
In the quarter, the EMEA region
collected a +42.8%, while Middle East was dynamic and the
United States and Europe were
in constant growth.
FERRAGAMO – REVENUES UP
20.3%
The Florentine “maison” recorded revenues of 630 million euro,
up 20.3% compared to the 524

million in the first half of 2021.
Both sales channels featured a
plus sign, with retail at
+16.5% and wholesale +40.9%.
The gross margin for the first
half was 453 million euro, up
25.4%. EBITDA went from 144
to 180 million euros, with a percentage incidence on revenues
of 28.5% (compared to 27.5% in
the first half of 2021). Net profit
for the period, including thirdparties results, amounted to 62
million euro, up by 85.2 percent.
The Group’s net profit amounted
to 62 million euro, compared to
31 million euro in the first half of

2021. Finally, by 30 June 2022,
the company recorded a positive
adjusted net financial position of
309 million euro (compared to
205 million euro in the same period of 2021). Considering the effect of IFRS 16 accounting standards, the net financial position
is negative for 290 million euro.
According to a brand’s press release, all the main product categories recorded "a significant
increase in turnover compared
to the first half of 2021, with footwear and leather goods accounting for 87% of total net sales for
the half year."
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ZEGNA – CİRO ARTIŞI %27

Mali yılın ilk dokuz ayında,
grubun cirosu bir milyar avroyu aşarak 2021'in aynı dönemine göre %27,5 oranında
bir büyüme kaydetti. Kâr, ikinci çeyreğe göre +%16,3 ve ilk
çeyreğe göre +%25,4 artışla
357 milyon avro oldu.
Satışlarda, Büyük Çin'deki
parlak eğilimin yanı sıra Orta
Doğu ve Amerika Birleşik
Devletleri başı çektiler.
Ortalamanın üzerinde performans gösteren ürün grupları
Zegna, Textile ve Third-Party
markalı ürünlerdi; bu ürünlerin satışından elde edilen gelir 289 milyon avro (+%27,2)
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Manolo Blahnik için 2021
yılı bir “rekor” yılı olduğunu
kanıtlıyor. Ayakkabı markası,
mali yılı “şimdiye kadarki en
iyi cirosu” ile kapatacağını öngörmüştü; bu öngörü doğru da

çıktı. 31 Aralık 2021'de gelirler, 2020'de ulaşılan 42,3 milyon avroya kıyasla 69,9 milyon
avro (+%65) olurken, kâr 6,5
milyon avro oldu (2020'de
rakam negatifti: -4.7 milyon
avro).

footwear brand had anticipated
that the fiscal year would close
with “the best turnover ever”,
and the forecasts proved right.
In fact, revenues at 31 December, 2021 amounted to 69.9 million euro (+65%), against 42.3
million euro reached in 2020,
while profits amounted to 6.5
million euro (in 2020, the figure
was negative: -4.7 million euro.)
The company recorded a 47%
increase in sales, despite multiple store lockdowns in various brand’s strategic markets,
including Asia and Europe. The
positive trend in Manolo Blah-

nik's turnover was also due to
the excellent performance of
e-commerce, which recorded
triple-digit growth over the year.
In 2021, the firm celebrated its
50th anniversary by inaugurating its own virtual museum, “a
new way of walking”, which tells
the story of the luxury footwear
brand through the brand's archives.
Furthermore, in the twelve
months, Manolo Blahnik has
signed two successful collaborations with Birkenstock
and consolidated his presence
in the United States, with new

MANOLO BLAHNİK – REKOR YILI 2021

Şirket, Asya ve Avrupa dahil
olmak üzere çeşitli markaların
stratejik pazarlarında birden
fazla mağaza kapanmasına
rağmen satışlarında %47 artış
kaydetti. Manolo Blahnik'in
cirosundaki olumlu eğilimde,
yıl içinde üç haneli büyüme
kaydeden e-ticaretin kusursuz
performansının da etkisi büyük. 2021 yılında firma, lüks
ayakkabı markasının hikayesini markanın arşivleri aracılığıyla anlatan kendi sanal
müzesi olan “yeni bir yürüme
biçimi”nin açılışını yaparak 50.
yılını kutladı.
Manolo Blahnik on iki ay içinde ayrıca, Birkenstock ile iki
başarılı işbirliğine imza attı ve
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını, Madison Avenue, New York'ta yeni bir genel merkez ile bir butik ve East
Hampton'da ikinci bir mağaza
ile pekiştirdi.
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Ferragamo is committed to
decisively landing on the Net
soon; in fact, an agreement was
recently signed with the luxury
fashion e-commerce platform
Farfetch. This collaboration will
enable the brand to speed-up
its digital innovation and leverage all the potential offered by
the Farfetch platform.
MANOLO BLAHNIK –
A RECORD 2021
Manolo Blahnik's 2021 is proving to be a “record” year. The

headquarters and a boutique in
Madison Avenue, New York, and
a second store in East Hampton.
VERSACE EXPANDS ITS RETAIL
NETWORK
Versace will expand its retail
network by opening new flagship stores in some international cities and launching a new
boutique concept on a global
scale. This is the continuation
of the moment that the maison
is experiencing in 2022 and
a demonstration of the will to
reach, as stated last July, the
goal of 2 billion dollars in turno-

VERSACE PERAKENDE AĞINI GENİŞLETİYOR

Versace, bazı uluslararası şehirlerde yeni amiral mağazaları açarak ve küresel ölçekte
yeni bir butik konsepti başlatarak perakende ağını genişletecek. Bu durum, moda evinin
2022'de girdiği yükseliş eğilimin devamı ve geçen Temmuz'da ortaya konan yılsonuna kadar 2 milyar dolar ciro
hedefine ulaşma iradesinin de
bir göstergesi niteliğinde.
Yeni açılışlar, Şanghay, Paris
ve Tokyo şehirlerinin stratejik lüks merkezlerinin yanı
sıra yıl sonuna kadar açılması
beklenen Los Angeles ve New
York mağazalarını da kapsıyor.
Bu mağazalar şu anda dünya

çapında 212 Versace butiğinden oluşan perakende ağına
katılacak. Versace CEO'su
Emmanuel Gintzburger yaptığı açıklamada, "Büyük lüks
şehirlerdeki son açılışlar, moda
evinin lüks konumunu güçlendirecek. Bu stratejiyi 2023 ve
sonrasında sürdürecek olmaktan heyecan duyuyorum" dedi.
İtalyan moda evi ile Jimmy
Choo ve Michael Kors markalarının sahibi ABD'li grup Capri
Holdings'in geçtiğimiz temmuz ayında altını çizdiği gibi,
Medusa markası son çeyrekte
çift haneli artış kaydetti. Bu yakın gelecek için konan 8 milyar
dolar (neredeyse 8 milyar avro)
hedefine giden bir adım.

önce savaşın patlak vermesiyle,
çevrimiçi kanalıyla beraber dokuz bini aşkın çalışanı ve %8,5
FVÖK payıyla grubun ikinci
büyük pazarı konumundaki
Rusya'da 502 mağazasını kapatmıştı. Zara markasının mağaza sayısı 86 olacak. Inditex'in
kararı, Rusya'daki mağazalarını yerel ortaklara satan rakibi
Mango'nun yapmış olduğu
tercihi takip ediyor.
Hızlı moda devi 2022 mali
yılının ilk yarısını yıllık bazda
%24,5 artışla 14,8 milyar avro
gelirle kapatırken, yarı yılda
+%41'e yükselen kârı 1,8 milyar avroya ulaştı
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ver by the end of the year.
The new openings will interest
the strategic luxury centers of
the cities of Shanghai, Paris,
and Tokyo – but also Los Angeles and New York, whose inauguration is expected by the end
of the year, thus joining a retail
network that currently counts
212 Versace boutiques around
the world. “The recent openings in major luxury cities will
strengthen the maison's luxury
positioning and I am excited to
continue this strategy in 2023
and beyond,” Emmanuel Gintzburger, CEO of Versace, com-

mented in a statement. As underlined last July by Capri Holdings, the US group owning the
Italian maison and the brands
Jimmy Choo and Michael Kors,
the Medusa brand recorded a
double digit increase in the last
quarter, part of a plan where the
group aims to reach a turnover
of 8 billion dollars (almost 8 billion euro) in the near future.
INDITEX WITHDRAWS
FROM RUSSIA
After ceasing its activities in
the country last March in the
aftermath of the outbreak of the

conflict with Ukraine, the Spanish low-cost fashion giant is
probably planning to rely on one
of its current partners in other
markets.
The news comes from Europa
Press, which, in turn, reports
it from the local news bulletin
Kommrsant, according to which
the Massimo Dutti, Oysho and
Zara Home brands will close
their doors in Russia, while Zara
and the other Inditex family’s
brands would remain operational, changing their name, though,
to starting in 2023.
At the outbreak of the war, over
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INDİTEX RUSYA'DAN ÇEKİLİYOR

Ukrayna ile olan ihtilafın patlak vermesinin ardından geçen
Mart ayında ülkedeki faaliyetlerini durduran İspanyol
düşük maliyetli moda devi,
muhtemelen diğer pazarlardaki mevcut ortaklarından birine
yaslanmayı planlıyor.
Haberin kaynağı, yerel haber
bülteni Kommrsant'tan bildiren Europa Press’e göre, Massimo Dutti, Oysho ve Zara
Home markaları Rusya'da kapılarını kapatırken, Zara ve diğer Inditex ailesinin markaları
2023'ten itibaren isimlerini
değiştirerek aktif kalacak.
Inditex altı aydan fazla bir süre
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INDİTEX – KÂRLAR ARTIYOR AMA
ENFLASYON ALARM VERİYOR

ile, 2021’in aynı dönemindeki
11.9 milyar avroya göre artışla
kapattı.
İlk yarıda %41 artarak 1.8 milyar
avroya ulaşan kârlar da pozitifti.
FAVÖK %30 artarak 4 milyar
avroya, FVÖK ise %44 artışla
2,4 milyar avroya yükseldi.

Inditex, 2021'i yükselen rakamlarla kapatarak, tüm düşük
maliyetli moda segmentinin
pandemi öncesi seviyelere geri
döndüğünü işaret etti. 2020'ye
göre %36 oranında yüksek olan
27,7 milyar avro tutarındaki
satışlar dikkat çekiciydi, ancak
daha da dikkate değer olan,
yılda iki katından fazla artarak
3,2 milyar avroya (yüzde +193)
ulaşan kârlardı.
Bu sonuçlar, fiyat artışları nedeniyle karmaşık bir sonbahar
/ kış öngören analistlerin tahminleriyle uyumlu. Esasında,
düşük maliyetli moda dahi,
makroekonomik
durumun
enflasyonist baskının yavaşlattığı indirim yarışından daha
da uzaklaşmaya zorladığı fiyat
artışından muaf değil.

of 14.8 billion euro, up 24.5%
on an annual basis, with profits
that have risen to +41% in the
half year, reaching an amount
of 1.8 billion euro.

the same period of 2021. Profits
were also positive, rising 41% in
the first half to reach 1.8 billion
euro. EBITDA rose by 30% to 4 billion euro, while EBIT jumped 44%
to 2.4 billion euro.
Inditex closed 2021 with soaring
figures, marking a return of the
entire low-cost fashion segment
towards pre-pandemic levels.
Sales were remarkable, amounting to 27.7 billion euro, 36% more
than in 2020, but even more
noteworthy were the profits,
which more than doubled in the
year to 3.2 billion euro (+193
percent) .

These results are aligned with
analysts' forecasts, who envisage a complex autumn / winter
due to price increases. Even
low-cost fashion, in fact, has not
been exempt from the increase
in prices, forced by the macroeconomic situation to move further and further away from the
discount race that inflationary
pressure has slowed down.

Başka markaların yanı sıra
Zara, Oysho, Massimo Dutti
ve Bershka markalarının da sahibi olan İspanyol grup, mevcut
mali yılın ilk yarısını %24,5'te
toplam gelirle 14.8 milyar avro
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six months ago, Inditex had
closed 502 stores in Russia, in
addition to the online channel,
the group's second market with
over nine thousand employees
and an 8.5% share of EBIT. In
particular, the number of stores
by the Zara brand would be 86.
The choice of Inditex follows that
already made by the competitor
Mango, which has sold its stores
in Russia to local partners.
Meanwhile, the fast fashion giant has closed its first half of
fiscal year 2022 with revenues

INDITEX – PROFITS ARE
GROWING BUT INFLATION IS A
CAUSE FOR ALARM
The Spanish group which,
among others, owns the Zara,
Oysho, Massimo Dutti, and Bershka brands, closed the first
half of the current fiscal year
at +24.5%, with total revenues
of 14.8 billion euro, against
11.9 billion euro recorded in
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