Gelinlik serüveni
If Wedding’te sürüyor
Düğün törenleri tarih boyunca sosyal, kültürel, siyasi ve ideolojik göstergelerin en önemli
araçlarından biri oldu. Antik Yunan, Eski Mısır, Roma’dan bugüne kadar uzanan
gelinliklerin serüveni yüzyıllardır sürüyor.
Moda ve tutkunun birleşimi If Wedding Fashion İzmir, 89 ülke ve 81 ilden gelecek binlerce
ziyaretçisini 22-25 Ocak 2019 tarihleri arasında serüvene ortak olmaya davet ediyor.
Yüzyıllar boyunca yalnızca ailelerin değil şirketlerin hatta ülkelerin birleşmesine sebep olan
evliliklerde giyilen gelinliklerin sosyal, ekonomik ve siyasi gücü temsil eden anlamları oldu. Eski
Mısır’da rengarekenk ve katkat, Antik Yunan’da beyaz ve Roma’da sarı gelinlikler giyildiği
biliniyor. Günümüz batı kültüründeki modern tasarımlarına benzeyen saten kumaştan yapılmış ilk
beyaz gelinlik ise 1847 yılında Kraliçe Victoria tarafından giyildi ve popüler oldu.
Dünyada gelinlik sektörü
Günümüzde düğün törenleri harcamaları istatistiklerinin başını Amerika Birleşik Devletleri çekiyor.
Yılda yaklaşık 2.3 milyon kişinin evlendiği ülkede insanlar evliliği masalsı bir şekilde yaşamak
istedikleri için yapılan harcamalar da oldukça yüksek. Evlilik için yapılan toplam harcama 40
milyar doları buluyor. American Wedding Study’nin 2017 raporuna göre balayı hariç bir düğünün
ortalama maliyeti 33 bin 391 dolar, gelinlik için yapılan ortalama harcama ise bin 509 dolardır.
Avrupa’ya bakıldığında ise birlikte yaşama kültürü ile tüketici talebi azalmış olsa da gelinlik
sektörünün alım gücü yüksek kısmını içerdiği için dünya eğilimlerini belirleyici konumdadır.
İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gelinlik sektöründe payı yüksek olan
ülkelerdir.
Asya’da ise evlilik sayılarında ciddi bir artış gözlenmektedir. 1970’li yıllarda Japonya ile başlayan
bu eğilim, 1990’lardan itibaren Çin ve Hindistan ile devam eder. Çin, dünyada en çok gelinlik
üretimi yapan ve ihracatın başını çeken ülkedir. Fakat yaptıkları üretimin yüzde 20’si denizaşırı
ülkelere gönderilirken, son yıllarda bu oran daha da düşmektedir.

Türkiye son yıllarda Avrupa ve Orta Doğu için gelinlik ve abiyede önemli bir tedarikçi konumuna
yükselmiştir. Endüstrinin yıllık payı yaklaşık 600-650 milyon dolar civarında olup, Mısır, Suudi
Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra İspanya, İtalya, Portekiz ve Rusya Federasyonu gibi
ülkelere de ihracat yapmasıyla dikkat çekiyor. Avrupa ve Uzak Doğu’ya da ihracat yapan
Türkiye’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği hazır giyim ve konfeksiyon alanındaki 13,3 milyar dolar
ihracatın en önemli kalemlerinden biri gelinlik sektörüdür. Türkiye’deki gelinlik üretiminin yüzde
70’ini İzmir karşılıyor. Gelinlik sektörü, üretim, moda pazarlaması ve markalaşmada büyümeye
devam eden İzmir, sektörde tıpkı Milano ve Barcelona gibi gelinlik üreticisi olarak tanınmaya
başlamıştır.
İzmir’i tercih etmek için sebep çok
İzmir’i tüm dünyaya tanıtan If Wedding Fashion İzmir Fuarı, her yıl moda ve tasarımın başkenti
olmaya devam ediyor. Avrupa’nın Orta Doğu’ya açılmak için köprü görevi görmesi ile de stratejik
bir öneme sahip olan fuar ayrıca, son dönemlerde sektör pazarını dünyaya tanıtma konusunda büyük
bir öneme sahip. Türkiye’deki gelinlik sektörünün yüzde 70’ini elinde bulunduran İzmir’in kaliteli
ve uygun fiyatlı ürünleri, özellikle Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Avrupa’da üretici olan
çoğu firma, Avrupa’nın kaliteli ancak pahalı ürünlerini almak yerine, aynı kaliteyi daha uygun
fiyatlara bulabildikleri İzmir pazarını tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl fuara İtalya’dan katılan pek çok
ziyaretçi, kendi ürünlerini üretmek yerine Türkiye’den ürünlerini alıp ülkelerinde satışa sunduğunu
belirtmektedir.
Orta Doğu’da ise İran başta olmak üzere Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, İsrail, Filistin
ve Ürdün’den If Wedding Fashion İzmir fuarına yoğun bir ilgi var. Sadece gelinlik ve damatlık
değil, aynı zamanda abiye giyim ürünlerinin kalitesiyle de ön planda olan fuar , tüm dünyadan
gelecek katılımcı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. If Wedding Fashion İzmir Fuarı, Asya’dan çok
daha kaliteli, Avrupa’dan daha hesaplı ürünleriyle pazarda Türkiye’nin lider olma hedefine katkı
sağlıyor.
Dünyanın parlayan yıldızı: If Wedding Fashion İzmir
Bu yıl 22-25 Ocak tarihlerinde 13’ncü kez kapılarını açmaya hazırlanan If Wedding Fashion İzmir
Fuarı’nın yıldızı, 2019 yılında parlayacak. Avrupa’nın kapladığı alan açısından en büyük ve
sektörün Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı tek fuarı Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim
Fuarı, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 89 ülke ve 81 ilden binlerce ziyaretçiyi bir araya
getirecek.
Birbirinden gösterişli stantların yanı sıra defileler, moda söyleşileri, yarışma ve sergileriyle
ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan If Wedding, 2019 yılında moda ve tasarımla ön plana
çıkacak. Sektörün en önemli firmalarının yer aldığı ve dünyaca ünlü isimlerin podyuma çıkacağı,
iki karma olmak üzere 13 defilenin yanında 2018 yılı Gelinlik Tasarım Yarışması Birincisi Kansu

Sarıkan’ın Performans Defilesi de yine ünlü mankenler tarafından sahnelenecek. Üç gün boyunca
aralıksız sürecek defileler fuarı moda şölenine dönüştürecek.
Tasarım ön plana çıkacak
Geleceğin modacılarının adını Türkiye’ye ilk kez If Wedding podyumlarından duyuran Gelinlik
Tasarım Yarışması bu yıl 10’ncu kez düzenleniyor. Sadelikteki Yaratıcılık " temasıyla yarışacak
genç tasarımcılar arasında ilk 15’e kalan isimler, kariyerlerindeki ilk ürünlerini If Wedding
podyumlarında sergileyecek.
Tasarım alanında yürütülen önemli çalışmalardan bir diğeri ise Trend Alanı olacak. Kurulacak
alanda moda dünyasının uzman isimleri yeni sezon trendlerini tanıtacak. Moda söyleşileri ve
sergilerle zenginleşecek alanda ayrıca tasarım yarışması yarı finalistlerinin ürünleri de sergilenecek.
Yerli ve yabancı sektör ziyaretçilerinin yanı sıra moda dünyasının önemli isimleri, ünlü sanatçı ve
mankenlerin bir araya gelerek uluslararası bir moda şölenine dönüşecek fuar, yeni yılı dolu dolu
karşılamaya hazırlanıyor. Moda ve tutkunun birleşimi If Wedding Fashion İzmir Fuarı, gümüş
pelerinlerin yıldızlı serüvenini tüm ziyaretçileriyle paylaşacak.

