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BÔNG VÀ SỰ SÁNG TẠO
COTTON USA kết hợp với “Bố Già của Denim”, Adriano
Goldschmied, và Chen Wen để trình diễn bộ sưu tập denim
Thu/Đông 2018/19 tại Tuần Lễ Thời Trang Trung Quốc ở Bắc
Kinh. Tuần Lễ Thời Trang Trung Quốc, được biết đến như một
kênh giới thiệu nhãn hàng và các xu hướng thời trang hàng
đầu thế giới, là một cơ hội tuyệt vời để trình bày các sản phẩm
dệt may denim tiên tiến được làm từ vải giàu bông Mỹ.
“Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến COTTON USA vì
những hỗ trợ của họ cho buổi trình diễn thành công này,”
Adriano Goldschmied chia sẻ. “Đây là lần đầu tiên tôi tham
gia Tuần Lễ Thời Trang Quốc Tế Trung Quốc và tôi rất vinh
dự được làm việc cùng với Ông Chen Wen để làm cho denim
truyền thống trở nên thời trang và có nhiều chức năng hơn
bằng cách áp dụng các cải tiến về công nghệ, và sự giao thoa
về ý tưởng thiết kế giữa phương Đông và phương Tây.”

HỢP TÁC

“

Tuần Lễ Thời Trang Trung Quốc là kênh kết nối nhà sản xuất
với nhà thiết kế, và quan trọng nhất là cung cấp cơ hội để họ
tập trung vào vải giàu bông Mỹ. Ông Chen Wen chia sẻ rằng
ông cảm thấy “rất biết ơn COTTON USA vì đã cung cấp cơ hội
này để các nhà thiết kế có thể làm việc cùng với các đối tác
của COTTON USA.” Bộ sưu tập denim được thực hiện với vải
dệt kim và denim giàu bông Mỹ từ Heng Liang và Advance
Denim – hai nhà sản xuất vải hàng đầu Trung Quốc.

”

Là một đối tác của COTTON USA hơn
một thập kỷ, chúng tôi sử dụng bông
Mỹ trong hầu hết các dòng sản phẩm,”
Amy Wang, Tổng Giám Đốc của Advance
Denim chia sẻ. “Bộ sưu tập này giới
thiệu những điểm nhấn mới về chất
lượng của vải giàu bông Mỹ với những
sáng tạo từ nhà thiết kế.

THỜI TRANG CAO CẤP
Sự kiện cũng tạo điều kiện cho COTTON USA giới thiệu cho
cộng đồng thời trang về những lợi ích của bông Mỹ, như là
chất lượng và tính bền vững, cũng như những cải tiến mới
trong chương trình WHAT’S NEW IN COTTON™ toàn cầu của
CCI.

Gần 400 khách mời đã tham dự sự kiện bao gồm các đối tác
của COTTON USA, quan chức nhà nước, sinh viên đại học,
và những đại diện truyền thông. Các khách mời danh dự
gồm có: Ông Sun Rui Zhe, Chủ Tịch CNTAC; Ông Yang Jin
Chun, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Dệt May Trung Quốc (CNGA),
Ông Zhang Qing Hui, Chủ Tịch Hiệp Hội Thời Trang Trung
Quốc và Ông Mark Ford, Giám Đốc Chương Trình Xúc Tiến
Nông Nghiệp thuộc USDA Bắc Kinh.

GIÁ TRỊ THƯỢNG HẠNG
Sự hợp tác này là ví dụ điển hình của giá trị cộng thêm mà
COTTON USA mang đến cho toàn chuỗi cung ứng, với mục
tiêu xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa người mua và
người bán. COTTON USA xây dựng nhiều chương trình kết
nối trên toàn chuỗi cung ứng để giúp nhà máy, nhà sản xuất,
nhãn hàng và nhà bán lẻ tìm kiếm các nhà cung ứng sản
phẩm bông Mỹ dễ dàng hơn.
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