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Den 19-22 februari  2023 hölls den 95:e upplagan av MICAM AW23/24 på Fiera Milano (Rho).
Fint väder och torrt på gatorna gjorde att vårkänslorna bubblade. Det var mycket folk på stan och 
i välfyllt i butikerna.

De fyra mässorna MICAM Milano, MIPEL, TheOneMilano and HOMI Fashion&Jewels ökade be-
söksantalet med 25% mot de senaste mässtillfället i september 2022. Totalt 48.276 besökare..
Hälften av alla besökare kom från andra länder än Italien. Det största antalet internationella kom 
från Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien, Grekland och Spanien och även från Sydkorea, Japan och Kazakhstan.
Regeringsföreträdare var på plats och lyssnade till vikten av samarbete mellan de olika sektorerna 
som representerades på mässorna, de unika kvaliteterna ”Made in Italy”, utbildningens centrala 
roll för att säkerställa nationens konkurrenskraft och betonar vikten av relaterade industrier som 
moderelaterad turism. 

Mässans föreläsningar handlade om hållbarhet, innovation och trender. Dessa hölls i en ny version 
av området MICAM X.
Här hade man samlat sektioner med de olika inriktningarna samt föreläsningsområde och en kaf-
febar i mitten.
Future of Retail - Nya lösningar, innovativ teknik och idéer för framtiden – här visades kreativa 
lösningar live samt föreläsningar.
Trends and Materials – utställningsytor
Buyers Guide – Nytt för i år! Denna presenterades på 3 sätt. Föreläsning – utställning och PDF/
QR-kod. En datadriven trendguide  med fokus på de mest kommersiella modellerna och säsong-
ens kärnprodukter samt utstickare. Detta sammanställs i 4 trender, med färger, material och te-
man.  
The Sustainability Certification mark – för skoindustrin.
Emerging Desingers – de 12 designers står nu för sin säsong.
Föreläsningsyta – Talks and trends  med bl a WGSN – trender om kommande säsong SS24.

Nästa mässa: 
MICAM Milano, Mipel och TheOneMilano - den 17-20 September 2023 

SEEN AT..
MICAM MILANO AW23/24
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SKOR PÅ STAN

NYTT BUTIKSKONCEPT 
öppnade i dec 2022.

Via Sant’ Andrea 10, Milano
Säljer både Acne studios & Toteme



För att vara en höst så sågs många övergångsmodeller samt färger så som grönt, rosa, orange, 
gul, lila och metallic.
De nya höstfärgerna var uppdelat på:
Kalla färger - gröna toner, petrol, vinrött, ceriserosa, kornblått, marinblått och lila.
Varma färger - occragul, cognac, orange, grön, rött, offwhite, beige och chokladbrunt.
Basen i svart, vitt, grått och brunskalan.
Generellt var det färre pasteller för hösten några pudertoner av rosa och blått.

LOAFERS
Tvåfärgade loafers med plösen i vitt eller en avvikande färg var en stark uppdatering av den klas-
siska loafern med eller utan pennyslejf , fransplattaeller länk. Finns även med munkslejf. Det fanns 
också omvänd ordning där slejfen var i avvikande färg och hela skon i en basfärg. Loafers på hög 
klossklack eller som pumpsmodell med låg taxklack med pennyslejf. Kängor och Chelseaboots 
med loafersfront och dekorationer som länkar eller pennyslejfar. Traktortaggade sulor finns men 
de släta platåsulorna är tydligt på frammarsch. 

MARY JANE´s
Från den grova modellen med bred slejf över foten och grova sulor gick utvecklingen mot en 
tunnare och finlemmad skomodell tunnsula och varierade klackar. Nu har det blivit flera varianter 
med flera små tunna slejfar och även vristrem samt T-slejf och på modeller likt platta ballerinor 
och pumps med klackar. Dessa syns oftast i lack med också i mocka och släta skinn. Chaneltår 
eller doppade tår i lack då resterande sko är i ex mocka.

BALLERINOR
Platta släta med spetsig tå eller kapad carrétå, med tunna slejfer och spännen eller  länkar och 
broscher. Balletmodeller på klossklack med vristrem.

PLATÅER & HÖGA KLOSSKLACKAR
70tals pumps på hög platå och klossklack samt vristrem ses i satin, mocka, lack och metallics. 
Loafers och boots.

COWBOY
Cowboyboots på både höga samt låga skaft. Här fanns oändliga variationer bl a tvåfärgade och 
dekorationsstickningar , applikationer. Boots med western detaljer som spännen och den snedgå-
ende klacken. Knallröda stack ut bland annars klassiska basfärger och metallics.

MOCKASINSÖM OCH DIXISKOR
DIXI är modellen på låg klack med slät plös och klädd mockasinsöm med liten kort två hålssnör-
ning.
Modellen fanns i många varianter te x med plösen i leopardmönster eller camouflage, teddy. Mo-
dellen görs även med litet skaft.
Klädd mockasinsöm syns även på loafers och kängor även laskade sömmar som detalj.

LÄNKAR & BROSCHER
Länkars variation tycks finnas i all oändlighet och på många olika modeller. Loafers, pumps, balle-
rinor, stövlar, ja ju name it.
Broscher ses på festskor men också på den grövre lågskon.



HÅRIGT & CLOGS
Släthårigt och krulligt. Helklädda modeller som loafers, kängor och inklädda clogs eller som detal-
jer.

HÖGA STÖVELSKAFT
Från klassiska höga skaft till knät så fortsätter höjderna till overknees. De höga skaften ses på mo-
deller som feststövlar i strass, stretchstövlar, släta ridstövelmodell, Chelseaboots, raka vidareskaft 
eller nedhasade.

METALLICS & GLITTER
Sågs i stövlar, cowboyboots, pumps, loafers, ballerinor m.m.
Italien har alltid en förkärlek för gnistrande skor men nu har det kommit på bred front.

KLACKAR
Pompadorklacken har kommit för att stanna med sin insvängda midja och utställda nederdel. 
Denna modell finns både på de lägre och högre höjderna. Pompador likt kilklack fanns på pumps 
och stövletter. Kilklacken börjar komma allt mer och mer på strömlinjeformade pumps med spet-
sig tå och på släta stövletter med grövre sula. Flaredheels och taxklackar ses också.

Bildmaterialet är ett axplock utifrån den tillgång för plåtning som erhållits på mässorna.
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