
 

	  
Modevecka	  i	  Dominikanska	  Republiken	  
för	  tionde	  gången	  
 
 
Dominikanska	  republiken	  erövrar	  modevärlden	  och	  får	  celebert	  besök	  under	  
DominicanaModa	  i	  Santo	  Domingo	  i	  oktober	  
	  
	  
Dominikanska	  republiken	  är	  Karibiens	  ledande	  textilproducerande	  land	  och	  den	  årliga	  modeveckan,	  
DominicanaModa,	  är	  en	  viktig	  plattform	  för	  hela	  Karibien	  och	  Latinamerika.	   Evenemanget	  är	  den	  
viktigaste	  händelsen	  i	  den	  karibiska	  mode	  kalendern	  liksom	  en	  av	  de	  mest	  prestigefyllda.	  
DominicanaModa	  arrangeras	  den	  20-‐24	  oktober	  för	  tionde	  gången	  i	  huvudstaden	  Santo	  Domingo	  och	  får	  i	  
år	  besök	  av	  den	  världsberömda	  franske	  designern	  Jean-‐Paul	  Gaultier.	  
	  
	  

Modeveckan	  lockar	  utställare	  och	  köpare	  samt	  turister	  från	  hela	  världen.	  
Mer	  än	  70	  olika	  dominikanska	  och	  internationella	  designers	  och	  
varumärken	  har	  samlats	  i	  affärsplattformen	  Dmall	  i	  DominicanaModa	  
där	  de	  erbjuder	  intressanta	  affärsmöjligheter	  till	  alla	  besökare.	  

	  
	  

Kläder	  för	  kvinnor,	  män	  samt	  barn	  liksom	  accessoarer	  som	  skor,	  smycken	  
och	  skönhetsprodukter	  visas	  upp	  och	  variationen	  är	  bred.	  Här	  finns	  allt	  
från	  nattplagg	  till	  imponerande	  fest-‐	  som	  badklädes	  kollektioner.	  

	  
Vid	  de	  dagliga	  visningsshowerna	  presenteras	  de	  bästa	  märkena	  och	  de	  
dominikanska	  designerna,	  vilka	  räknas	  tillhöra	  skaran	  av	  de	  bästa	  när	  det	  
kommer	  till	  textilhantering	  i	  världen,	  upp	  sig.	   Många	  av	  världens	  ledande	  
företag	  utvecklar	  sina	  produkter	  i	  de	  stora	  dominikanska	  fabrikerna	  och	  i	  
den	  akademiska	  världen	  räknas	  designskolan	  i	  Altos	  de	  Chavon	  till	  en	  av	  de	  
tio	  mest	  framstående	  modedesignskolorna	  i	  världen.	  

	  
	  
Mode	  till	  hjälp	  
	  
	  
Jean-‐Paul	  Gaultier	  och	  hans	  team	  visar	  Gaultiers	  haute	  couture	  
samling	  lördagen	  den	  24	  oktober	  på	  tillställningen	  "Mode	  till	  Hjälp"	  i	  
Santo	  Domingo.	  Varje	  år	  avslutas	  DominicanaModa	  med	  detta	  event	  
som	  är	  en	  viktig	  insamlingskälla	  för	  de	  lokala	  
välgörenhetsorganisationerna.	  Den	  sista	  paraden	  som	  görs	  under	  
modeveckan	  blir	  till	  ett	  skyltfönster	  för	  designernas	  kollektioner	  och	  
det	  hela	  avslutas	  med	  en	  exklusiv	  galamiddag	  för	  att	  hedra	  Jean-‐Paul	  
Gaultier.



 

	  
	  
	  
	  
	  

Ända	  sedan	  början	  har	  det	  detta	  evenemang	  drivits	  av	  ett	  engagemang	  
för	  sociala	  frågor	  och	  delar	  av	  intäkterna	  går	  till	  mer	  än	  40	  olika	  
välgörenhetsorganisationer	  i	  landet.	  Projektets	  ideologi	  är	  att	  en	  stor	  
del	  av	  intäkterna	  ska	  ligga	  till	  grund	  för	  det	  humanitära	  arbete	  som	  
utförs	  av	  olika	  stiftelser	  till	  de	  mest	  behövande	  barnen	  i	  
Dominikanska	  republiken	  som	  sjuka,	  fattiga	  och	  hemlösa	  barn.	  

	  
	  
	  

Avkoppling	  och	  aktiviteter	  	  
	  

Ett	  besök	  på	  modeveckan	  kan	  lätt	  kombineras	  med	  en	  avkopplande	  
vistelse	  på	  en	  av	  Dominikanska	  republikens	  palmklädda	  stränder	  i	  
världsklass	  eller	  varför	  inte	  på	  golfbanan	  eller	  i	  den	  historiska	  staden	  
Santo	  Domingo,	  som	  var	  den	  första	  plats	  som	  Columbus	  och	  hans	  
besättning	  gick	  iland	  på	  1492.	  Även	  i	  semesterstäderna	   som	  Punta	  Cana	  
och	  Bayahibe	  finns	  allt	  du	  behöver	  på	  en	  exotisk	  semester	  -‐	  sol,	  strand,	  
god	  mat,	  stadslivet	  och	  en	  välkomnande	  befolkning.	  

	  
	  
Om	  Dominikanska	  
republiken	  
Christopher	  Columbus	  var	  den	  första	  turisten	  som	  hade	  vägarna	  förbi	  Dominikanska	  republiken	  år	  1492.	  
Sedan	  
dess	  har	  många	  turister	  varit	  på	  semester	  i	  landet	  –	  bland	  annat	  de	  fem	  miljoner	  som	  besökte	  
Dominikanska	  
republiken	  år	  2014.	  Dominikanska	  republiken	  har	  mer	  än	  25	  specialdesignade	  golfbanor	  och	  har	  flera	  
gånger	  
utsetts	  till	  den	  bästa	  golfdestinationen	  i	  Karibien	  och	  Latinamerika	  av	  det	  internationella	  
golfförbundet.	  
Dessutom	  bjuder	  landet	  på	  lyxresort,	  en	  fantastisk	  natur,	  sofistikerade	  storstäder	  och	  charmiga	  byar	  fyllda	  
med	  
värme	  och	  vänliga	  
dominikaner.	  
	  

Om	  du	  behöver	  mer	  information	  om	  Dominikanska	  republiken	  

så	  kontakta	  gärna:	  	  

Dominican	  Republic	  Tourist	  Office	  i	  Stockholm	  
Patricia	  Polanco	  de	  Olmos,	  
Direktör	  



 

E-‐mail:	  
p.polanco@godominicanrepublic.co
m	  
Telefon:	  +46	  (0)8-‐120	  
205	  37	  
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