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Baselworld Artık Online!
Baselworld’un sahibi MCH Group, Houruniverse 
platformunu hayata geçiriyor. Alıcılar ve 
satıcılar yıl boyunca network oluşturmak ve 
bilgi alışverişinde bulunmak için web sitesini 
kullanabilecekler. İptal edilen Baselworld’un 
yerini alacak olan canlı etkinlik Nisan ayında 
İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşecek.

Hindistan Uluslararası 
Mücevherat Fuarı (IIJS) 
Ocak 2021’e Ertelendi

Organizatör GJEPC, Hindistan ve diğer 
ülkelerden katılımcılarla istişareden 
sonra, etkinliğin Ocak 2021’e 
ertelenmesine karar verdi.

LVMH krizden rekor 
seviyede etkilendi

De Beers’ten ‘‘Dene ve al’’ 
markasına yatırım

Grup geliri ilk yarıda % 27 düşüşle 18.39 milyar 
EURO’ya (21.57 milyar $) geriledi. İkinci çeyrekte 
ABD ve Avrupa’da satışlar büyük oranda düştü. 
Net kar % 84 düşerek 522 milyon EURO’ya (612 
milyon $) ulaştı. Çin anakarasında yaşanan 
toparlanma da rekor azalışı engelleyemedi.

De Beers, müşterilerin çevrimiçi olarak 
özelleştirilmiş mücevherler oluşturmalarını 
ve satın almadan önce evde denemelerini 
sağlayan mücevher şirketi Gemist’e yatırım 
yaptı. Tüketiciler web sitesinde takılarını 
tasarlıyor, ardından onlara mücevherlerin 
ücretsiz bir kopyasını sağlayan sitenin “dene 
ve satın al” sistemini kullanabiliyor. Tüketici 
denedikten sonra mücevheri beğenirse, gerçek 
parçayı satın alabiliyor.

Hong Kong’da mücevher satışları 
Haziran’da %57 azaldı.
Hong Kong’da Covid -19 vakalarının yeniden görülmeye başlanması ile birlikte 
Haziran ayında mücevher, saat ve değerli hediyeler satışı % 57 düşüşle 2,5 milyar 
HKD’ye (322,6 milyon $) geriledi. Hong Kong, yurtdışı gelişleri için zorunlu karantinayı 
31 Aralık’a kadar uzattı.

David Yurman New 
York’ta 98 Kişiyi İşten 
Çıkardı

JCK Virtual 11 – 14 
Ağustos Tarihlerinde 
Gerçekleştirilecek

Hong Kong, Yabancılar için 14 Günlük 
Karantinayı 31 Aralık’a Kadar Uzattı

David Yurman sözcüsü  
işten çıkarılmaların 
pazarlama, ürün 
geliştirme, mühendislik ve 
finans departmanlarındaki 
pozisyonları etkilediğini 
söyledi. 

JCK Virtual 10 Ağustos 
2020 Pazartesi günü, 
yalnızca lüks nitelikli 
kuyumcuların davetiyle 
açılacak. Günlük program 
saat 10.00 - 18.00 (EST) 
arasında yapılacak. Küresel 
endüstri için esnek olması 
amacıyla platform 7/24 
açık olacak.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti’nin web sitesinde yayınlanan güncellemede, 
Hong Kong’a seyahat eden yabancılar için COVID-19 kısıtlamaların 31 Aralık tarihine 
kadar uzatıldığı açıklandı. 

Swarovski 1600 kişiyi 
işten çıkartacak!

Altın fiyatlarında tarihi 
rekor!

De Beers; ‘’Zorluklar 
Devam Edecek’’

Gelirlerinin %35 azalışla 2 
milyar dolara gerilemesi 
beklenen Swarovski, genel 
merkezinde çalışan 4600 
kişiden 1600’ünün işine 
son verme kararı aldı. 
Dünya çapında 34.500 
çalışanı olan Swarovski; 
Avusturya, Hindistan, 
Tayland, Vietnam, 
Sırbistan ve ABD’de üretim 
gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına 
yönelik ikinci dalga 
endişeleri, küresel 
ekonomiye dair 
belirsizlikler ve merkez 
bankalarının eşi 
görülmemiş teşvikleriyle 
altının ons fiyatı 1983 dolar 
seviyesine yükseldi.

De Beers, Güney Afrika’da 
devam eden seyahat 
kısıtlamaları ve Hindistan 
kesim merkezlerinde artan 
virüs vakaları nedeniyle 
kısa vadede ham elmas 
için “önemli zorluklar” 
öngörüyor. Geçen yıl 
187 milyon USD kar elde 
eden De Beers bu yılın ilk 
yarısında 214 milyon USD 
zarar açıkladı.

Atlanta Jewelry Show, 
24-25 Ekim’de Hibrit 
Etkinlik Planlıyor

Atlanta Jewelry Show, 
yüz yüze ve online olmak 
üzere karma bir etkinlik 
planlıyor.

Etkinlik 24-25 Ekim 
2020’de Cobb Galleria 
Center’da, sanal fuar 
ise online olarak 
gerçekleştirilecek. 

Bu bülten MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ tarafından hazırlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Global mücevher endüstrisinde yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek için nil.bilgen@immib.org.tr adresine 

e-posta ve firma bilgilerinizi gönderebilirsiniz. 

GIA ve IBM Elmas Sınıflandırma Teknolojisinde 
İşbirliğine Gidiyor
GIA ve IBM Research, GIA tarafından derecelendirilen on milyonlarca taştan 
gelen verilere dayanarak üst düzey bir yapay zeka sistemi geliştirmek için 
işbirliğine gittiklerini açıkladı. Ortaklık, GIA’nın derecelendirme faaliyetlerinin 
dijital dönüşüme geçişinde önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.
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