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JCK, sanal bir Las Vegas 
Fuarı düzenliyor
JCK, koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok ticari 
etkinliğin iptal edilmesinin ardından endüstrinin 
yeniden iletişim kurmasına yardımcı olmak 
amacıyla Las Vegas Mücevher Fuarı’nın sanal bir 
versiyonunu yapacak.

Signet İngiltere’deki 80 
Mağazasını Yeniden 
Açmayacak

İngiltere’de H Samuel ve Ernest Jones’un sahibi 
olan perakende devi, 82 mağazanın kalıcı olarak 
kapalı kalacağını ve şirketin yıl sonundan önce ek 
mağazaları kapatmak istediğini açıkladı.

Ertelenen VicenzaOro 
Yerine; ‘’VOICE’’

Karantinada ‘‘anlam 
taşıyan’’ mücevherler 
tercih ediliyor 

İtalyan mücevher endüstrisi ertelenen VicenzaOro 
yerine online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. 
VOICE (Vicenzaoro International Community 
Event) VicenzaOro Uluslararası Topluluk Etkinliği) 
adındaki online etkinlik 12-14 Eylül 2020 tarihleri 
arasında düzenlenecek.

De Beers tarafından yapılan araştırmaya göre, 
tüketiciler karantina günlerinde daha “anlamlı” 
mücevher alımları yapıyorlar. Aileyle daha fazla 
zaman geçirmek ve daha az işe gidip gelmek; 
mücevher alımındaki odak noktasını  eğlence 
veya pratiklikten, sevgi ve duygusal bağı temsil 
eden parçalara kaydırdı.

E-Dönüşüm Ur-Ge Projesi Başlıyor 
www.TurkishJewellery.org

Mücevher İhracatçıları Birliği ihracatçı üyelerini dünyadaki alıcılara tanıtmak amacıyla 
www.turkishjewellery.org E-Dönüşüm Ur-Ge Projesi’ni başlattı. Sisteme giren yabancı 
alıcılar ihracatçılarımızın onbinlerce model ürününü 2 farklı açıdan resimleri, model 
üzerinde çekilmiş resimleri ve 360 derece videoları ile görüntüleyebilecekler. Zoom ve 
WhatsApp gibi platformlar üzerinden görüntülü görüşme yapılabilecek.

Chow Tai Fook% 36.6 
kar düşüşü açıkladı

Çin’in mücevher 
satışlarındaki düşüş 
Mayıs ayında yavaşladı

Hong Kong mücevher satışları % 76,6 azaldı

Buna rağmen firmadan 
Çin anakarasındaki 
mücevher pazarının orta 
ve uzun vadeli beklentileri 
konusunda iyimser olduğu 
açıklaması da geldi.

Çin Ulusal İstatistik 
Bürosu’ndan elde edilen 
veriler, altın, gümüş ve 
mücevher satışlarının Nisan 
ayında yıllık% 12.1 düşüşe 
karşılık Mayıs ayında yıllık% 
3.9 düşüş gösterdiğini 
gösterdi.

Hükümet verilerine göre, Hong Kong’daki mücevher satışları Nisan ayında yıllık bazda 
yüzde 76,6 oranında azaldı.  

CIBJO, 2020 kongresini 
2021 yılına erteledi

LVMH - Tiffany&Co. 
Anlaşması Belirsizlikle 
Karşı Karşıya

Hindistan’ın değerli taş 
ve mücevher ihracatı
% 82 düştü

CIBJO, başlangıçta 5-7 
Ekim tarihleri arasında 
Dubai’de yapılması 
planlanan etkinliğin 2021’de 
gerçekleşeceğini söyledi. 

LVMH Yönetim Kurulu’nun 
Tiffany & Co.’nun 
devralınmasını görüşmek 
üzere bir araya gelmesi 
söylentileri güçlendirdi.

Değerli taş ve Mücevher 
İhracatını Geliştirme 
Konseyi’nin (GJEPC) 2019 
yılında aynı dönem için 3.2 
milyar dolar olan yurtdışı 
satışları bu yıl sadece 
568 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Koronavirüsün son 
kurbanı Folli Follie oldu

1982 yılında Atina’da 
kurulan şirket, pandemi 
başlamadan önce Şubat 
ayında 300 milyon € (338 
milyon $) borç yeniden 
yapılandırması yapmış 
ve iflastan kaçınmıştı. 
Ancak Covid-19 sebebiyle 
uzakdoğudaki mağazalarının 
önemli bir bölümünü 
tasviye sürecine sokmak 
zorunda kaldı.
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Sayın Üyemiz,

Mücevher İhracatçıları Birliği olarak, 
üyelerimizin global mücevher piyasalarında 
meydana gelen güncel gelişmeleri takip 
edebilmeleri amacıyla oluşturduğumuz yeni 
mecramız BirlikNEWS’i siz değerli üyelerimizle 
buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum. 

Oluşturduğumuz bu yeni mecrada, yerli 
ve yabancı kaynaklardan derlediğimiz 
sektörümüzü ilgilendiren gelişmelere, etkinlik 
duyuruları ve iptallerine yer verilecektir.

Bu mecrayı özellikle dış ticaretle ilgili 
birimlerinizin takip etmesinin güncel bilgilere 
ulaşmakta fayda sağlayacağına inanıyorum.
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