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Filo ve Milano Unica arasındaki, Made in Italy men-
şeli tekstil endüstri ürünlerinin marka değerini güç-
lendirmeye ve geliştirmeye odaklanan sinerji artarak 

devam ediyor. Filo ve Milano Unica arasındaki işbirliği, 
pazarın firmalar için önkoşul olarak belirlediği temaların 
ve sağladığı fırsatların tanımıyla daha da güçlendi, tedarik 
zincirine bakış açısıyla çözümler paylaşarak mevcut ko-
şullar hakkında değerlendirme yaparak. Sürdürülebilirlik, 
dünya çapında tüketiciler arasında elde ettiği önem göz 
önüne alındığında, kesinlikle en belirgin ve acil temadır. Bu 
nedenle Filo, Milano Unica’da sadece FiloFlow sürdürüle-
bilirlik projesine katılan şirketler tarafından üretilen iplikleri 
önermek için bazı edisyonları seçti.

The synergy between Filo and Milano Unica, focused 
on enhancing and strengthening the excellence of 
Made in Italy textile industry, goes on. In recent years, 

the collaboration between Filo and Milano Unica has become 
stronger through the identification of the themes and the op-
portunities set by the market to the companies and faced by 
both textile Exhibitions, which try to address the current situ-
ation by sharing solutions with a view to supply chain.  Sus-
tainability is for sure the most evident and immediate theme, 
considering the importance that it has gained among consum-
ers worldwide. That is why Filo has chosen for some editions 
to propose at Milano Unica just those yarns produced by the 
companies participating in FiloFlow sustainability’s project. 

FiloFlow ile 
Milano Unica’da 

Filo at Milano Unica 
With FiloFlow
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12-14 Temmuz 
tarihlerinde Filo, 
FiloFlow iplikleriyle 
Milano Unica Fua-
rın’da (Milan – Rho 
Fiera) yer aldı

The 12th, 13th, and 
14th of July, Filo 
was exhibited at 
Milano Unica (Milan 
– Rho Fiera) with 
FiloFlow’s yarns

Ancak bu Milano Unica edisyonunda 
daha güçlü bir birleşik temayı temsil ede-
cek bir unsur daha var: sözde trendle-
re yaklaşım. Bu vesileyle, Milano Unica 
gerçekten de Trend Alanı’nı, ‘MU Sea-
sonless’ konseptinden yola çıkarak bina 
ederken, bunun anlamı İtalyan üretim zin-
ciri boyunca uzanan uzun bir serüvende 
kumaş ve aksesuar teklifleri ve kullanı-
mıyla ilgili geleneksel mevsimsel tercihle-
rin başarısının ötesine geçmek anlamına 
geliyor, Filo’nun yaratıcılığından ve tar-
zından sorumlu olan Gianni Bologna’nın 
iddia ettiği gibi, ‘kreatif yaratımlar’ olarak 
tanımlandı. Bu, Filo’nun uzun süredir şir-
ketlerle paylaştığı ‘Yaratıcı Diyaloglar’da, 
stilistik önerilerinde ürünlere ve süreçlere 
odaklanarak seçtiği yaklaşımdır.

Filo’dan sorumlu Paolo Monfermoso: 
“Filo, Milano Unica’da uzun yıllardır yer 
almakta, profesyoneller tarafından olum-
lu değerlendirmeler ve fuarımızın görü-
nürlüğü açısından harika sonuçlar elde 
etmektedir. Bu sayıda katılımımızın “MU 
Seasonless” bağlamında olmasından 
özellikle gurur duyuyoruz. Filo, Gianni 
Bologna’nın her edisyon için gerçekleştir-
diği stilistik önerilerde yıllardır mevsimsel-
lik kavramının ötesine geçti. Bu nedenle, 
zaten derin bir sinerjiyi güçlendiren Milano 
Unica’nın iki yönü temel alarak yaptığı se-
çimi gerçekten takdir ediyorum: Filo’nun 
FiloFlow projesi aracılığıyla ifade ettiği 
sürdürülebilirlik ve Milano Unica fuarında 
vitrine çıkan mükemmellik ürünlerini üret-
mek için Filo’nun katılımcıları tarafından 
üretilen ipliklerin artan kullanımı.”

However, in this Milano Unica edition there 
is an additional element that represents a 
stronger common point: the approach to 
the so-called trends. On this occasion, Mi-
lano Unica has indeed built its Trend Area 
by starting from the concept of ‘MU Sea-
sonless’, which means going beyond the 
traditional succession of seasons related 
to the proposals and the use of fabrics and 
accessories through a long journey along 
Italian manufacturing chain, which – just as 
claimed by Gianni Bologna, responsible for 
Filo’s creativity and style –has been defined 
as ‘creative pretexts’. This is the approach 
that Filo has chosen for some considerable 
time, focusing on products and processes 
in its stylistic proposals, in ‘Creative Dia-
logues’, always shared with companies. 

Paolo Monfermoso, responsible for Filo, 
says: “Filo has been taking part in Milano 
Unica for many years, achieving great re-
sults in terms of positive evaluation by the 
professionals and visibility of our Exhibition. 
In this edition, we are particularly proud 
that our participation is in the context of 
“MU Seasonless”. Filo has for years gone 
beyond the concept of seasonality in the 
stylistic proposals that Gianni Bologna car-
ries out for every edition. That’s why I re-
ally appreciate the choice made by Milano 
Unica, which strengthens an already deep 
synergy, based on two aspects: sustain-
ability – which Filo expresses through its 
FiloFlow project – and the increasing use of 
the yarns produced by Filo’s exhibitors to 
produce excellence’s items shown at Mila-
no Unica.”. 
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