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Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
B2B E-ihracat platformuna 
ihracatçıların ilgisi artarak devam 
ediyor. Platformda yer alan 
ihracatçılarımız kendilerine ait 
binlerce ürün modelini dünyanın 
dört bir yanındaki alıcılara sunma 
imkanı bulacak.

Alibaba’da Saniyede 
583.000 Sipariş Geçildi

Alibaba’dan yapılan açıklamada, 1 Kasım 
ile 11 Kasım arasındaki 11 günlük bir 
kampanya sırasında cironun 2019’un 
aynı dönemine kıyasla % 26 artarak 
74,1 milyar $’a yükseldiği bildirildi. 
Alibaba’nın dijital platformlarında 
faaliyetin en yoğun olduğu dönemde 
saniyede 583.000 sipariş sayısına ulaşıldı.

“The Spirit of the Rose” 
27 Milyon Dolara Satıldı

Tüketicilerin Üçte İkisi 
Bu Noel’de Daha Fazla 
Harcama Yapmayı Planlıyor

Rusya’da şimdiye kadar 
bulunan renkli en büyük 
ham taştan elde edilen 
nadir bir pembe elmas, 
Sotheby’s’de 26.6 milyon 
dolara satıldı. “Gülün 
Ruhu” olarak adlandırılan 
14,83 karatlık taşın 
komisyon dahil nihai satış 
fiyatı yeni dünya rekoru 
oldu.

Yeni bir anket, Birleşik 
Krallık’taki her 10 
tüketiciden altısının (% 
62) yılbaşı sezonunda 
geçen yıldan daha 
fazla harcama yapmayı 
planladığını ortaya koydu. 
10 kişiden dördünün (% 
40) Noel alışverişlerini 
Aralık ayı başında 
mağazalar yeniden 
açılana kadar kasıtlı 
olarak erteleyebileceği de 
anketin sonuçları arasında 
yer aldı.

JCPenney 1,75 Milyar 
Dolara Satılıyor

Inhorgenta Fuarı Nisan’a 
Erteleniyor ve 5 Güne 
Uzatılıyor

Hindistan’da Vergilerin 
Düşürülmesi Talep 
Ediliyor

Amerika’nın en büyük 
alışveriş merkezi 
operatörü, 1,75 milyar 
dolarlık JCPenney 
anlaşması için harekete 
geçti. Simon Property 
Group ve Brookfield, ABD 
mağaza zincirini iflastan 
satın almak için onay aldı.

Almanya’da düzenlenen 
Inhorgenta Münih’in 15 
- 19 Nisan 2021 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Ziyaretçi 
yoğunluğunun daha 
sağlıklı bir şekilde kontrol 
edilebilmesi için bu fuar 5 
gün boyunca açık olacak.

GJEPC (Hindistan Değerli 
Taş ve Mücevher İhracatını 
Teşvik Konseyi), cilalı 
taşlara yönelik ithalat 
vergisinin %7,5’ten 
%2,5’e düşürülmesi 
çağrısı yaptı.  Konsey 
ayrıca Hindistan’dan ham 
elmasların özel bildirimli 
bölgelerde (SNZ’ler) 
doğrudan satışına izin 
verilmesini ve yeni bir 
e-ticaret vergisinin 
netleştirmesini istiyor.

Mücevherciler Online 
Kanal Stratejilerini 
Geliştiriyor
İngiltere’deki mücevher 
mağazaları 5 Kasım’da 
başlayan ikinci zorunlu 
kapatma döneminde 
müşterilerine hizmet 
vermeye devam 
edebilmek için çeşitli 
adımlar atıyorlar. Online 
satış kanalları alınan 
önlemler arasında ilk 
sırada yer alıyor.

Bu bülten MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ tarafından hazırlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Global mücevher endüstrisinde yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek için  info@jtr.org.tr adresine e-posta ve 

firma bilgilerinizi gönderebilirsiniz. 
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Katar Mücevher Fuarı’nda 
İlk Kez ‘‘Turkish Pavillion’’ 
Kurulacak.
7-12 Aralık 2020 tarihleri arasında Doha’da 
gerçekleştirilecek perakende mücevher 
fuarında ilk kez 12 firmanın yer aldığı 
Turkish Pavillion kurulacak. Pandemi 
sebebiyle yabancıların girişinin yasak 
olduğu Katar’a katılımcılarımız Mücevher 
İhracatçıları Birliği tarafından alınan özel 
izinlerle seyahat etme imkanı bulacak.

‘’İyileşme 2020’nin 
Ötesine Taşınacak’’

De Beers Insight Report yayınlandı. 
Rapora göre Covid-19’dan oldukça 
olumsuz etkilenen elmas sektörünün 
toparlanmasının en azından gelecek 
yılı bulacağı öngörülüyor.

JOIN için tarih belli oldu: 26-28 Ocak 2021
Mücevher İhracatçıları Birliği, mücevher sektörünün ilgiyle beklediği sanal 
organizasyonun düzenleneceği tarihi açıkladı. Dünyanın dört bir yanından 
seçilmiş yüzlerce alıcının ihracatçılarımızla bir araya geleceği online 
organizasyon 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Şimiden çok sayıda ihracatçı organizasyon için rezervasyon yaptırdı.

Jewellery Antalya 4-8 
Ocak 2021 Tarihleri 
Arasında Düzenlenecek
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 
4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan Jewellery Antalya 
organizasyonu için geri sayım başladı. 
Onlarca yabancı firmanın katılmak için 
kayıt yaptırdığı organizasyonda yer almak 
için birliğimizle iletişime geçebilirsiniz. 
0212 454 08 69 | info@jtr.org.tr 


