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JO FASHION EXPO
Starting the year 2022 in style and a mission;
Jo Fashion Expo will bring the middle east to
Amman in a grand exhibition of fashion and textile.
We are serving a new destination for buyer, investors
and wholesalers providing designs, materials and a
lasting partnership in stylish manner to designers,
manufacturers and retailers.

We are aiming to make Amman your gateway to all
areas related to fashion; join the trend in February.

24th - 27th of February 2022

كرؤية جللب الشرق ا�وسط إ� العاصمة ا�ردنية عّمان
يأتي معرض جو فاشن اكسبو كمنصة لضم جميع ما يتعلق

بعا� ا�زياء، حيث يخدم هذا املعرض غرض تعيني
وجهة التجارة إ� عّمان فيما يخص ا�ستثمار، تصميم ا�زياء
والتجارة والتصنيع، وهذا لتسهيل العملية الشرائية والتجارية

بني جتار التجزئة واجلملة ¨ ا�ردن وبني رجاالت ا�عمال ¨ اخلارج

جو فاشن اكسبو
٢٤ - ٢٧ ف±اير ٢٠٢٢



WHY AMMAN?
شهدت ا�ردن ¨ السنوات املاضية نقلة نوعية ¨ عا� ا�زياء

ومستلزماتها، مما جعلها مصب إهتمام املصممني و دور ا�زياء 
بتوسعة حدودهم املهنية بهذا القطاع. 

كما بدأ تواجد العديد من املصانع اخلاصة بتصنيع ا�زياء داخل 
ا�ردن مما يجعلها املكان املناسب ل¼ستثمارات وترويج ا�عمال  

¨ عا� ا�زياء. 

ومن خالل معرض جو فاشن: يأتي دورنا بوضع الضوء وال¾كيز
على هذا احملور ل¾ويج املعرض كالوجهة ا�و� لÀزياء ¨

الشرق ا�وسط

ملاذا عّمان
Amman is becoming a fashion hub in the middle east;
housing a reputed number of well-established
designers and design houses alongside factories and
manufacturing companies.

The quality of fashion in Amman the capital city Jordan
has witnessed a great shift and through Jo Fashion we
aim to keep this quality and push it further by
connecting the capital with the rest of the world and
bring the world to our stylish country.



WHO IS THIS EXHIBITION
MADE FOR?
Everyone from the fashion industry is welcomed
at Jo Fashion Expo, if you are in the fashion industry
of any sort Jo Fashion will become your favorite
exhibition of the year, looking forward to host all
the below di�erent industries:
• Clothing traders    • Shoe & bags traders
• Designers      • Fabric Traders
• Shop Owners     • Production Technology

Business support segments:
• Import Companies    • Financing Firms
• Law Firms       • Sales Agents
  
What are we showcasing?
• International Clothing   • Shoe wear and bags
• Fashion Designs     • High-end Fabrics

جميع العاملني ¨ قطاع ا�زياء مرحب مبشاركتهم ¨ معرض
جو فاشن؛ اذا كنت من عا� ا�زياء سيصبح معرض جو فاشن

املعرض املفضل لدىك؛ نتطلع �ستقطاب اجملاالت التالية

 جتار ا�لبسة                          جتار ا�حذية والشنط
جتار ا�قمشة                  مصممني ا�زياء

مالكني احملالت                   تكنولوجيا صناعة ا�لبسة

قطاعات دعم ا�عمال
شركات التمويل     شركات ا�ستÎاد
الشركات القانونية    عمالء املبيعات

ما سيتم عرضه:
 أزياء عاملية         ا�حذية والشنط

أقمشة فاخرة      تصاميم أزياء

من املستهدفني من
معرض جو فاشن



The countries targeted to participate in the JO FASHION
2022 EXPO to be staged in the ZARA EXPO Venue in
Amman during 2022, which constitutes a major
gateway for the entire apparel sector, is also an
excellent opportunity for concluding sales deals for
all summer merchandise. This will in turn, represent
a new entry point to the markets as well as a new
launch for the latest fashions and designs for 2022

•  The local Jordanian market
•  Retailers from Iraq, Egypt, KSA and Palestine
•  Manufacturers and Retailers from Syria,
 Morocco, Algeria and Tunisia.

.

VISITING THE EXHIBITION
What is the added value from visiting us?

البلدان املقرر إستضافتها ¨ معرض جو فاشن اكسبو املزمع
اقامته ¨ مبنى زارا للمعارض ¨ عّمان تشكل بوابة كبÎة

للتجارة ¨ عا� ا�زياء، كما تعكس الفرصة املثالية
لتوقيع إتفاقيات املبيعات خلط أزياء املوسم اجلديد. ¨ املقابل

سيشكل هذا املعرض مدخال جديدا لÀسواق العاملية كما
سيكون مبثابة منصة مناسبة �طالق أحدث صيحات املوضة

السوق ا�ردÔ احمللي
جتار التجزئة من العراق، مصر، السعودية وفلسطني

املصنعني وجتار اجلملة من سوريا، املغرب، اجلزائر، تونس

قم بزيارة املعرض لتعرف املزيد



WHY EXHIBIT?
Show case your style
• Create awareness around your brand and place
 it at the forefront of the industry.
• Launch your new product line
• Have the chance to lead seminars and speak
 from your brand

Build a loyal network
• Build connection that matters most to your
 business
• Set yourself apart from competitors
• Branch out locally and internationally 
• Start building a long last client list
 Space in exhibition e-magazine

العائد على عالمتك التجارية
• تركيز على  عالمتك التجارية ووضعها ¨ مقدمة السوق التجاري

• ا�نطالقة املناسبة خلط ا�نتاج اخلاص بك
• الفرصة املناسبة للتحدث عن عالمتك التجارية

نوفر لك القاعدة اجلماهÎية لعملك
• عالقات عامة تناسب عملك

• وضع عالمتك التجارية فوق املنافسني لديك
• توسعة مناسبة Úليا وعامليا

• قاعدة عمالء كبÎة لدعم أعمالك
مساحة خاصة ¨ اجمللة ا�لك¾ونية اخلاصة باملعرض

عائد العرض لدينا



KEY INFORMATION
The majority of visitors in this expo are wholesalers
and retailers in the fashion industry, joining from
Egypt, Syria, Morocco, Tunisia, Algeria and GCC.

In collaboration with Textile & Readymade clothing
syndicate in Jordan, it is expected to thousands of visitors
in the summer edition of Jo Fashion which is planned
to happen in February, and many more in the winter
edition during 2022.

This expo serves the purpose of B2B deals,
with exclusive and on invitation-basis access
to the public.

سيقوم بزيارة هذا املعرض كل من جتار التجزئة واجلملة
من كافة البلدان اخملتصة ¨ جتارة ا�زياء، مثل مصر وسوريا

واملغرب وتونس واجلزائر واخلليج العربي

بدعم من نقابة جتار ا�لبسة وا�قمشة وا�حذية، نتوقع حضور
اÝالف لزيارة املعرض ¨ نسخة موسم الصيف ¨ شهر

ف±اير ومثلهم وأكß ¨ نسخة موسم الشتاء املقرر حدوثها
¨ النصف الثاÔ من العام اجلديد

يخدم هذا املعرض هدف التبادل بني أصحاب ا�عمال والتجار فقط

معلومات تهمك


