Circular Fashion Days
2021

Få en unik mulighed for at
udstille på CIFF under
Copenhagen Fashion Week og
vær med til at dele viden om
cirkularitet i modebranchen.
Som et af de førende danske
brands inviteres I til at udstille jeres
produkter og løsninger, der er baseret
på cirkulær økonomi på en separat
udstilling arrangeret af
Lifestyle & Design Cluster.

11. - 13. august 2021
Bella Center, København

Lifestyle & Design Cluster har gennem en række år støttet virksomheder i at
omstille deres forretningsmodel i en mere bæredygtig retning – og der er masser
af inspiration og konkrete cirkulære succeser at dele ud af og præsentere.
Circular Fashion Days

For at fremme denne deling af viden og inspiration arrangerer Lifestyle & Design Cluster en
udstilling i samarbejde med Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) for at præsentere de
gode eksempler.
Arbejder dit brand med spændende eller innovative produkter eller løsninger, som baserer sig
på cirkulære forretningsmodeller, kan du ansøge om at deltage på udstillingen for et symbolsk
beløb.
Udstillingen vil indgå som del af CIFF på en central placering i messe området og være åben
for alle besøgende på messen. Der arrangeres guidede rundture i udstillingen, og der vil i
samarbejde med CIFF ligeledes blive afholdt en officiel presserunde. Vi producerer desuden en
hand out brochure, der beskriver hvert deltagende brand.

Speaker’s Corner

I forbindelse med udstillingen og i samarbejde med CIFF, vil der blive et særskilt program
til “talks” og engagerende debatter, hvor der sættes fokus på udvalgte og aktuelle emner
målrettet modebranchen. Har du ideer til tematikker, events eller debatter, er du meget
velkomne til at kontakte projektleder Lone Haumann- lone@ldcluster.com.

Hvor og hvornår?

Circular Fashion Days finder sted 11-13. august 2021.
Bella Center Copenhagen, Center Blvd. 5, 2300 København.
Åbningstider for Circular Fashion Days vil være samme som for CIFF:
Onsdag & Torsdag kl. 09 - 18
Fredag kl. 9 - 16.

Pris:

Differentieret pris - så selv små virksomheder kan være med.
1-4 ansatte – 1000 kr.
5-20 ansatte – 2000 kr.
Over 20 ansatte – 3000 kr.
Læs mere om indholdet, kriterier for udvælgelse og de muligheder, vi stiller til rådighed her

Bemærk ansøgningsfrist 25. maj. via dette link

Udstillere vil få besked om deltagelse senest den 28. maj.

Kontaktperson

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Projektleder Lone Haumann
mail: lone@ldcluster.com
tlf. 26 23 26 63

