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L’Espai Indumentària Valenciana inclou la tradició, la cultura i les festes 
populars de la nostra terra. 

Un espai que es troba dins de Fiesta y Boda, un certamen que aporta les 
sinergies necessàries per a que el sector de la indumentària trobe tot al 
voltant de la seua festa.

L’any 2016 va ser el punt de partida amb la celebració d’una primera 
desfilada amb la participació d’un centenar de fallers. Es repeteix de 
nou, en 2017, on van participar prestigiosos indumentaristes 
valencians.

Va ser en 2018 quan es va crear el propi espai amb una plaça 
expositiva que continua hui en dia i que s’ha convertit en la cita de 
referència del sector.

D’on venim?





Els professionals relacionats amb 
la indumentària valenciana que 
participen en este espai tenen 
l’oportunitat de donar a conèixer i 
de vendre en fira les últimes nove-
tats i tendències del sector. Indumentària

Teles, sedes i espolins

Adreços i pintes

Joieria i orfebreria

Calçat artesà

Cancans i sinagües

Calces

Manteletes i davantals

Mantellines

Rams i arranjaments florals

Perruqueria

Cosmètica i maquillatge

Detalls i complements

Qui participa?

Un espai que integra tots els    
sectors i gremis que envolten la 
festa valenciana.





L’Espai Indumentaria Valenciana reuneixen cada any més de 10.000 
visitants i dona la oportunitat al visitant de adquirir a preus de fira tot 
el necessari per a la festa valenciana, així com assaborir unes 
desfilades úniques al voltant del món faller.

Un lloc on gaudir
de la cultura i tradició valenciana,

obert a tot el públic,
en especial als nostres fallers i falleres





DESFILADA
Indumentària Valenciana

La desfilada d’Indumentària Valenciana s’ha convertit en una cita ineludible 
per a apreciar la riquesa i la delicadesa dels vestits regionals. Unes 
desfilades que no et pots perdre durant la celebració de Espai Indumentària 
Valenciana.



La fira del sector on trobaràs de tot



Venda  |  Exposició  |  Desfilades



Fent Fira amb tu!!

Begoña Puigmoltó
bpuigmolto@feriavalencia.com

96 386 13 97

+info

@espaiindumentaria  |  fiestayboda.com

    


