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2022 جوان  09تونس في   

 

 
  بيان صحفي

 مهرجان مصممي األزياء الشبان بالمنستير  الدورة الخامسة من  كونكت تنظم

 « La vie en roseتحت شعار »
 

  

 

المجمعبتنظيم   لكنفدرالية  من  التابع  النسيج والمالبس  التونسية، "كونكت"   المهني لصناعة  المواطنة  المؤسسات 
الخامسة من  وبالشراكة الدورة  المنستير  المهني، تحتضن والية  للتكوين  التونسية  الوكالة  مهرجان مصممي  مع 

 ."La vie en rose" تحت شعار 2022جوان  10 يوم الجمعة األزياء الشبان

  
في دورته   المهرجان  يعود هذا  سنتين،  تونس ويبرز وبعد غياب  النسيج في  واقع  ليسلط األضواء على  الخامسة 

 الكفاءات التي تزخر بها البالد التونسية في مجال الموضة والتصميم. 

  
إضافة إلى ذلك، يعد مهرجان مصممي األزياء الشبان حدثا هاما لتشجيع الشباب والترويج ألعمالهم داخل وخارج 

 أرض الوطن. 
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اءاتهم المهنية في مجال الموضة، ينظم المهرجان المسابقة التي دأب على تنظيمها منذ وسعيا لتثمين مهاراتهم وكف

انطالقه والتي ستكلل بتقديم الجوائز وتتويج المتألقين في مجال الموضة والتصميم بجائزة أفضل مصمم شاب، جائزة  

 أفضل مصمم مجوهرات وجائزة أفضل عارض أزياء.

  
تحت إشراف المجمع المهني لصناعة النسيج    2016ن هذا المهرجان انطلق منذ سنة  في الختام، تجدر اإلشارة إلى أ

 والمالبس الجاهزة المنضوي تحت منظمة كونكت. 
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