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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.

LBMA, BAE ve Diğer 
Merkezleri Kara Listeye 
Almakla Tehdit Ediyor
LBMA, Birleşik Arap Emirlikleri de dahil 
olmak üzere, bazı ülkelerden gelen 
külçelerin düzenleyici standartları 
karşılamaması halinde ana piyasaya 
girmesini durduracağını bildirdi. BAE’de 
hiçbiri LBMA üyesi olmayan 10’dan fazla 
altın rafinerisi bulunuyor. 

Luk Fook Çin 
Anakarası’nda Büyümeyi 
Hedefliyor

Diwali’de ‘’Sıkılmış’’ 
Tüketiciler Geri Döndü

Mücevher perakendecisi 
Luk Fook 2021’den 
itibaren Çin Anakarası’nda 
büyümesini hızlandıracak. 
Markanın Hong Kong’daki 
mağazalarındaki satışları 
%68 azalırken, Çin’deki 
mağazaları ise yalnızca 
%18 satış kaybı yaşadı.

Hindistan’daki mücevher 
satışları, bastırılmış 
talep ve gelecekteki 
altın fiyatlarına ilişkin 
güçlü tüketici güveni 
nedeniyle Diwali 
sezonunda beklentileri 
aştı. Hindistan’ın en büyük 
mücevher perakendecisi 
olan Titan Company, 
Diwali ile biten 30 günlük 
sezon boyunca yıllık % 15 
civarında satış artışı yaşadı. 

DMCC Tel Aviv’de 
Temsilcilik Açtı

Oda Sıcaklığında Dakikalar 
İçinde Elmas Üretildi

Black Friday Mücevher 
Satışları Düştü

İsrail Elmas Borsası’nın 
(IDE) genel merkezinde 
açılan yeni ofisin BAE ve 
İsrail arasındaki ticaretin 
gelişmesinde önemli rol 
oynaması hedefleniyor. 
Ofis aracılığıyla 
Dubai’de kurulan her 
sektörden İsrailli şirket 
desteklenecek.

Avustralyalı bilim insanları 
yüksek basınç kullanarak, 
oda sıcaklığında ve çok 
kısa sürede iki tür elmas 
ürettiklerini açıkladı.

Tüketicilerin fiziksel 
mağazalardan uzak 
durmasıyla ABD mücevher 
satışları Black Friday’de 
yıllık % 54 düştü. 
RetailNext’in bildirdiğine 
göre, mağazalardaki 
toplam müşteri sayısı 
% 48 azalırken, tüm 
kategorilerde mağaza içi 
satın alımlar % 30 düştü. 
Online satışlar ise %22 gibi 
rekor bir seviyede arttı.

Pandemi Sonrası 
Gerçekleştirilen Hong 
Kong Fuarı Beklentileri 
Karşıladı
Pandemi sonrasında 
beklentileri karşılayan 
ilk fuar Hong Kong’da 
26-29 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleşti. Yeni 
yıl alışverişi öncesinde 
düzenlenen fiziksel fuarda 
son derece geniş güvenlik 
önlemleri alındı. 

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. 

ÜCRETSİZ ÜYE OLUN

1 Aralık 2020

‘‘Turkish Pavillion’’ 
Katar’da Sahne Alacak

Doha’da gerçekleştirilecek olan 
mücevher fuarı için sayılı günler kaldı. 
Organizasyonda Mücevher İhracatçıları 
Birliği tarafından özel izinle ülkeye 
giriş yapacak olan 12 firmamız  ilk kez  
kurulacak olan ‘‘Turkish Pavillion’’da yer 
alacak. Fuar 7-12 Aralık 2020 tarihleri 
arasında düzenlenecek.

Lüks Pazarı %23 Daraldı

Bain & Company’nin, COVID-19’un 
küresel lüks endüstrisi üzerindeki 
etkisine ilişkin hazırladığı rapor, lüks 
tüketim endüstrisinin 2020 yılında %23 
daralacağını ortaya koydu. Rapora göre 
toparlanma 2022 hatta 2023’e kadar 
uzayabilir.

JOIN İçin Katılım Artıyor
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan sanal ticaret organizasyonuna katılım artıyor. 
Sektörün önde gelen ihracatçı firmaları rezervasyonlarını yaptırdı. 
Organizasyonda kullanılacak online mücevher sunum ekipmanı J-Box’lar teslim 
edilmeye hatta kullanılmaya da başlandı.

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 


