อวดโฉมแฟชั่นไทยกลางกรุงเวียนนา ทุบสถิติขายหมดคอลเลคชั่นพร้อมรับออร์เดอร์ต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยืนหยัดฝ่าวิกฤตสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ผ่านความร่วมมือระหว่างส านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า และสานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย นาคอลเลคชั่นเสื้อผ้าจากแบรนด์ไทยที่ผา่ น
การคัดเลือกจากโครงการ Designers' Room จานวน 6 แบรนด์ เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ในงาน MQ Vienna
Fashion Week (MQVFW) 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ได้แก่ แคนซ์บายไทยทอ (Kanz by Thaitor) คราม
พล (Kram Phon) มารียองสยาม (Marionsiam) ไซม่อนซิสเตอร์ (Simonssister) สิรินธรา (Sirintra) และ
แบรนด์ดอยตุง (Doitung) จากทีมนักออกแบบโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดาริภายใต้
มูลนิธิแม้ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ แบรนด์เหล่านี้ล้วนเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากจังหวัดแพร่ ปราจีนบุรี
อยุธยา กรุงเทพมหานคร และเชียงราย ทุกแบรนด์ผ่านการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า มีกลิ่นอาย
และอัตตลักษณ์เป็นของตนเอง โดยแบรนด์ไทยได้ขึ้นแสดงแฟชั่นโชว์ในค่า คืน
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วันที่ 16 กันยายน 2564 และภายหลังแฟชั่นโชว์ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงคอลเลคชั่นผสานกิจกรรมเจรจา
ธุรกิจในรูปแบบ Mirror-Mirror อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 18 กันยายน 2564 เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
นักธุรกิจตลอดจนผู้เข้าชมงานแฟชั่นได้สัมผัสพูดคุยกับนักออกแบบผ่านระบบสนทนาแบบออนไลน์อีกด้วย
MQ Vienna Fashion Week เป็นเทศกาลแฟชั่น ที่ใหญ่ที่ส ุดของออสเตรีย ถูกจัดอยู่ใน
ปฏิทินงานแฟชั่นวีคของโลก และถือเป็นกุญแจส าคัญ สู่ประตูแฟชั่นในกลุ่ มประเทศยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออก ซึ่งการจัดงานในปีนี้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของรัฐบาล
ออสเตรียอย่างเคร่งครัด โดยประเทศไทยถือเป็นชาติแรกและชาติเดียวในเอเชียที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานใน
MQVFW 2021 แฟชั่นโชว์ของไทยในปีนี้เปิดตัวในชื่อ THAI TASTE ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น นาย
เฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ นักออกแบบเจ้าของแบรนด์วันเดอร์ อนาโทมี (Wonder Anatomie) ผู้เชี่ยวชาญ
พิ เ ศษคณะอุ ต สาหกรรมแฟชั ่ น และสิ ่ ง ทอ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ โดยมี น างสาวอรอนุ ช ผดุ ง วิ ถี
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา และทีมงานรับเป็นผู้บริหารและกากับ
การจัดแฟชั่นโชว์แทนนักออกแบบไทยซึ่งติดอุปสรรคสถานการณ์โควิด -19 ทาให้ไม่สามารถเดินทางมากากับ
การจัดแฟชั่นโชว์ได้ด้วยตนเอง
นางสาวอรอนุช ผดุงวิถี ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา
ได้นาแสนอแบรนด์แฟชั่นไทยด้วยมุมมอง Sustainable is Fashionable (ความยั่งยืนคือแฟชั่นที่ทันสมัย )
และชูประเด็นการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของบรรดาแบรนด์นักออกแบบไทยขึ้นเป็นจุดขาย
สาคัญ งานแฟชั่นไทยและการเจรจาธุรกิจ ในปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น มีผู้เข้าชมแฟชั่นโชว์แน่นขนัด
เต็ม 350 ที่นั่ง และได้รับการกล่าวถึง อย่างกว้างขวางจากทั้งผู้เข้าชมและสื่ อมวลชนนานาประเทศ งาน
เวียนนาแฟชั่นวีคในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นราว 5,500 คน หลายแบรนด์สามารถจาหน่ายสินค้าแฟชั่นที่
นามาจัดแสดงได้ทั้งหมดภายในช่วงเวลาเพียง 3 วันที่จัดแสดงนิทรรศการ โดยมีลูกค้าจากประเทศออสเตรีย
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และฝรั่งเศส สนใจสั่งซื้อสินค้าทันทีเป็นมูลค่ารวมกว่า 710,000
บาท และคาดว่าจะมีคาสั่งซื้อต่อเนื่องใน 1 ปี ไม่ต่ากว่า 15 ล้านบาท
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SIRINTRA

SIMONSSISTER

KRAMPHON

KANZ BY THAITOR

MARIONSSIAM

DOITUNG

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสานักงานฯ
งาน MQ Vienna Fashion Week เป็นเวทีและบันไดขั้นส าคัญสาหรับนักออกแบบหน้า
ใหม่ของไทยในการนาเสนอผลงานและเรียนรู้กระบวนการทางานจริงในวงการแฟชั่นระดับสากล และจากการ
ส่งเสริมแบรนด์นักออกแบบไทยให้เข้าร่วมงานนี้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี ทาให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นในระดับสากล ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดผ่านการยกระดับแบรนด์ส่งผลกระตุ้นให้สามารถจาหน่าย
สินค้าในประเทศอื่นๆ อย่างจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกลุ่มประเทศอาเซียนได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมนี้ตอบ
โจทย์และตรงตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” บริการเป็นเลิศ สามารถ
ขยายการค้าไปต่างประเทศได้ และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการด้วยนโยบายการตลาดนาการผลิต
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นักออกแบบแฟชั่นไทยเข้าร่วมแฟชั่นโชว์ช่วงสุดท้าย (Finale) ผ่านระบบออนไลน์

บรรยากาศงานแฟชั่นโชว์ของไทยและงานเลี้ยงรับรอง
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