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5
7’nci Filo edisyonu için inșa edilen girișten bașlayarak, 

ziyaretçileri kapsayan canlı bir șekilde ortaya konan 

yasaklı bir Üçüncü Cenneti temsil eden Cittadellarte – 

Fondazione Pistoletto tarafından gerçekleștirilen tasarımlar 

aracılığıyla yaratıcılık açısından zengin bir edisyonun öncül-

leri ortaya konmuș oldu.

“Endüstrinin Yeniden Büyümesi Açısından 

Somut Bir İșaret”

57’nci Filo edisyonunun merkezinde gençler, eğitim ve 

sürdürülebilirlik vardı: Tekstil ve konfeksiyon tedarik zinci-

rindeki ilk adımı temsil eden Uluslararası İplik ve Elyaf Fuarı 

Filo akabinde odağına imalat endüstrisinin geleceğini alarak 

T
he premises for an edition rich in creativity were 

already clear starting from the entrance built for the 

57th Filo edition, through the installation carried 

out by Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, representing 

a suspended Third Paradise coming alive by involving the 

visitor. 

‘’A Concrete Sign for the Industry to Return 

to a Growth Path’’

Young people, education, and sustainability were at the 

centre of the 57th Filo edition: Filo, the International Exhi-

bition of Yarns and Fibres, which represents the first step 

in textile and apparel supply chain – is then shifting its 

57’nci Filo Edisyonu Pozitif 
Verilerle Tamamlandı
The 57th Filo edition Has Closed 

with Positive Results



E
tk

in
lik

 / E
v

e
n

t
T

e
k

s
til B

u
s

in
e

s
s

 / 2
0

2
2

49

Uluslararası İplik 
ve Elyaf Sergi-
si Filo’nun 57’nci 
edisyonu, bașarılı 
bir edisyonu daha 
dikkat çekici veri-
lerle geride bıraktı. 
Paolo Monfermoso, 
“Filo her zaman bir 
tedarik zinciri sis-
temini merkezine 
alan bir bakıș açı-
sını çalıșmalarında 
benimsedi’’dedi 

The 57th edition 
of Filo, the Inter-
national Exhibition 
of Yarns and Fi-
bres, has closed 
positively another 
successful edition 
by registering great 
results. Paolo Mon-
fermoso, “Filo has 
always worked with 
a view to a supply 
chain system’’

ülke ekonomisi ve günlük yașam için ha-

yati değerde olan endüstriyi canlı tutuyor-

du. Filo’dan Sorumlu Paolo Monfermoso 

konuya ilișkin șunları aktardı; ‘’57’nci Filo 

edisyonu pozitif verilerle geride kaldı. Bu 

edisyondaki bașarıya ilișkin, zor zamanlar-

da da Filo’ya olan inancını koruyan tüm ka-

tılımcılara teșekkür etmek istiyorum. Ayrıca 

stantlara akın eden alıcılara da teșekkür 

etmek istiyorum: Bu endüstrinin yeniden 

büyüme trendine geçișe dönük talebi için 

somut bir ișaret.  Bu veriler ayrıca Fran-

sa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Șili, Peru, 

Güney Afrika, Romanya, Meksika, Angola, 

Ukrayna, Suudi Arabistan’dan gelen ziya-

retlerin organize edilmesinde ITA-Ajans ile 

yapılan bașarılı ișbirliğinden kaynaklan-

maktadır. 57’nci edisyonun resmi açılıșını 

yapan ‘Genç Yeteneklere inanıyoruz’ yu-

varlak masası büyük bir merak uyandırdı. 

Șahsen, bu tartıșmalarda, sözü kahra-

manlara, genç girișimcilere ve yöneticilere 

vererek eğitimi derinlemesine ele almayı 

bașardığımıza inanıyorum. Filo her zaman 

bir tedarik zinciri sistemini merkezine alan 

bir bakıș açısını çalıșmalarında benimsedi, 

bu yüzden bu edisyonun açılıș töreninde 

Milano Unica Bașkanı Alessandro Barbe-

ris Canonico, MU Genel Müdürü Massimo 

Mosiello ve Sistema Moda Italia Genel 

Müdürü Gianfranco Di Natale’nin varlığını 

gerçekten takdir ettim. Filo ile gösterdikleri 

ilgi ve dostluk için kendilerine teșekkür et-

mek istiyorum.

Çevresel Etkiler

Ayrıca Piedmont Bölgesi Eğitim, İstihdam 

ve Mesleki Eğitimden Sorumlu Meclis Üye-

si Elena Chiorino’nun ilgi çeken ve somut 

desteği, bölgenin özellikle imalat ve tekstil 

endüstrisi ile ilgili konulara olan ilgisini bir 

kez daha kanıtladı.

“Fuar boyunca ilham yaratımı ve diyalog 

açısından zengin, dolu dolu iki günlük bir 

süreçten geçtik. Trend Alanlarımız – genel-

den ‘Un figlio per la maglia’ya, FiloFlow ile 

Sürdürülebilirlik Alanına kadar – alıcıların 

ziyaretlerinin odak noktasını temsil eder-

ken, ‘Dialoghi di Confronto’ bu sektör için 

hayati konuları ele aldı, örneğin elyafların 

merkezi önemi, hammaddelerin geri dö-

nüșümü ve sürdürülebilirlik’.

gaze towards the future of this manufac-

turing industry which is fundamental for the 

economy and the life of the country. Paolo 

Monfermoso, Responsible for Filo, said 

that: ‘The 57th Filo edition has closed pos-

itively. In relation to this success, I would 

like to thank all exhibitors, who had con-

tinued to believe in Filo also during difficult 

times. I also want to thank the buyers who 

crowded into the booths: a concrete sign 

of the intention of this industry to return to 

a growth path. This result also derives from 

the collaboration with ITA-Agency in or-

ganising the visits arriving from France, the 

UK, Belgium, Holland, Chile, Peru, South 

Africa, Romania, Mexico, Angola, Ukraine, 

Saudi Arabia. The round table ‘We believe 

in young people’, which officially opened 

the 57th edition, stirred up a lot of curiosity. 

I personally believe that during the debates 

we have managed to deal with education 

in a deep way, giving the floor to the pro-

tagonists, young entrepreneurs, and man-

agers. Filo has always worked with a view 

to a supply chain system, that’s why I really 

appreciated the presence of Alessandro 

Barberis Canonico, President of Milano 

Unica, Massimo Mosiello, General Director 

of MU, and Gianfranco Di Natale, General 

Director of Sistema Moda Italia at the inau-

guration ceremony of this edition. I want to 

thank them for their constant interest and 

friendship with Filo. 

Environmental Concerns

In addition, the interesting and concrete 

intervention by Elena Chiorino, Piedmont 

Region’s Councillor for Education, Employ-

ment and Vocational Training proved the 

interest of the Region for the issues linked 

to manufacture and textile industry espe-

cially’. 

‘During the fair, we have gone through two 

intense days, rich in inspiration and debate. 

Our Trend Areas – from the general one to 

‘Un figlio per la maglia’, to the Sustainabiliy 

Area with FiloFlow – represented the focus 

for buyers’ visits, while ‘Dialoghi di Con-

fronto’ dealt with essential issues for this 

industry, as for example the centrality of 

fibres, the recycle of raw materials, and 

sustainability’. 
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İlk ‘Dialoghi di Confronto’nun iștahlı destekçisi Tomaso 

Trussardi’ydi. Gazeteci Elisabetta Invernici ile birlikte, uzun 

soluklu bir kariyere sahip-genç yașına rağmen- girișimciler 

olarak ve sürdürülebilirlik üzerine kafa yoran:  “Sürdürülebi-

lirlik gerçekten önem atfettiğim bir kavram” dedi. Nesnele-

rin doğal olarak değișen dünyasında, bu endüstriye bağlı 

olan șirketler kendilerini çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya 

gerçekten adamıșlardır.  Ancak, bu taahhüdün ekonomik 

faktörü göz önünde bulundurması gerektiği açıktır: sürdürü-

lebilirlik ve döngüsel unsurlara sahip ürünlerin etikete yansı-

ması gereken bir maliyeti vardır. Ne yazık ki günümüzde çoğu 

zaman nihai tüketici yüksek bedeller ödemeye hazır değildir 

ve șirketler reel piyasanın gerçekliği ile yüzyüze kalmak duru-

mundadır. Ayrıca, bugün tartıșılması gereken hususun daha 

az kirlenme değil ama atık kaynaklı olduğunu da yine hesaba 

katmalıyız, aynı zamanda nihai ürünün de - döngüsel olma-

sını teșvik etmeliyiz. Ve bu arada, bu tema ile ilgili olarak nihai 

tüketicinin farkındalığını arttırmak önemlidir’.

“e-Filo: 365 Days of Yarns” Dijital Platformu

Biella’da ITS-TAM olarak Filo için ‘Genç Yeteneklerei İna-

nıyoruz’ tamamen öğrenciler tarafından gerçekleștirilen bir 

kapsül koleksiyon olan “Il mare sulla pelle”yi Filo’ya kazan-

dıran Filo için aynı zamanda eğitimleri için çalıșan enstitüle-

re de yer bırakmak anlamına geliyor. Sonuç olarak, Paolo 

Monfermoso șunları vurguladı: ‘Bugün Filo’nun 57’nci edis-

yonu geride kaldı, ancak pazar lokasyonumuz olan “e-Filo: 

365 Days of Yarns” sanal alanı aracılığıyla katılımcılar ve alı-

cılar arasında bilgi alıșveriș ve yüz yüze iletișim için imkan 

mevcut. Basit ve anlık anahtar araștırma methodu yoluyla, 

hızlı ve kullanımı kolay bir dijital platformdur. Fiziki olarak 

düzenlenen fuar için Eylül ayında 58’nci Filo edisyonu için 

sizleri bekliyoruz” dedi.

The protagonist of the first ‘Dialoghi di Confronto’ was 

Tomaso Trussardi. Together with the journalist Elisabetta 

Invernici, he went through his long carrier – despite his 

young age – as entrepreneurs, pondering over sustain-

ability: ‘The sustainability is something I really care for – 

he said. In the natural altering of things, the companies 

belonging to this industry are really committed in reduc-

ing their impact on the environment. However, it is clear 

that this commitment should consider the economic fac-

tor: the products with sustainability and circular elements 

have a cost, that should reflect on the final price. Unfor-

tunately, today, very often the final consumer is not ready 

to pay a premium price and the companies must deal 

with real market. And we also must take into account that 

the problem today is not polluting less, but the waste: 

we should find a way to make production processes, but 

also end products - being circular. And in the meantime, 

raising the awareness of final consumer in relation to this 

theme’. 

“e-Filo: 365 Days of Yarns” Digital Platform

‘We believe in young people’ for Filo also means leav-

ing space for the institutes working for their education, 

as ITS-TAM in Biella, which brought to Filo “Il mare sul-

la pelle”, a capsule collection totally carried out by the 

students.  In conclusion, Paolo Monfermoso highlighted 

that: ‘Today the 57th Filo edition has closed, but there is 

room for exchange and confrontation among exhibitors 

and buyers through the virtual space of “e-Filo: 365 Days 

of Yarns”, our marketplace. It is a digital platform, fast and 

easy to use, through simple and immediate key research. 

For the physically held fair, we wait for you in September, 

for the 58th Filo edition’. 
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