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Katerina Perez Çevrimiçi 
Instagram Satış Kursunu 
Başlattı
Katerina Perez, kuyumculuk endüstrisi 
ve mücevher ticareti profesyonelleri için 
özel olarak tasarlanmış Instagram satış 
kursu başlatıyor. Kurs, Instagram’ın her 
bir işlevini ticari bir mercekle inceliyor 
ve sosyal medyanın, satışları artırmada 
nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğine 
odaklanıyor.

TURKISHJEWELLERY.ORG  
İhracat Portalı İçin Geri Sayım Başladı!

Chaim Pluczenik AWDC 
Başkanı Seçildi

Mücevher İhracatçıları 
Birliği’nin ihracatçılarımızı 
dünyaya tanıtmak 
için hazırladığı 
TURKISHJEWELLERY.ORG 
projesinde sona yaklaşıldı. 
Proje hayata geçtiğinde 
yabancı alıcılar 365 gün açık 
fuar niteliğindeki portalda 
ihracatçılarımızın profesyonel 
resimlerini, modelli çekimlerini 
ve ürün videoları ile firma 
detaylı bilgilerini her an 
görüntüleyip, ihracatçılarımız 
ile iletişime geçebilecekler. 

Chaim Pluczenik, Belçikalı dünya endüstri 
grubu olan Antwerp World Diamond Center’ın 
(AWDC) yeni başkanı seçildi. Pluczenik görevi 
Nishit Parikh’den devraldı. Parikh AWDC’nin ilk 
Hint kökenli başkanı idi.

Blue Nile 50 Yeni 
Showroom Açacak

Lightbox ABD ve 
Kanada’da 10 Firmada 
Satılacak

Hong Kong’lu Tse Sui Luen Yılın İlk Yarısında 5,2 
Milyon USD Zarar Bekliyor

E-Ticaret devi Blue Nile, 
önümüzdeki üç yıl içinde 
en önemli pazarlarında 
50 yeni mağaza açmayı 
planlıyor. Firma bu adımla 
satın almadan önce 
ürünü denemek isteyen 
tüketicilerin talebini 
karşılamayı hedefliyor.

De Beers’in laboratuvar 
ortamında üretilmiş 
pırlanta markası Lightbox, 
ABD ve Kanada’daki 10 
firmanın, 28 mağazasında 
satışa sunulacak. 
Bloomingdale’s ve Reeds 
Jewelers, geçtiğimiz sene 
mağazalarında Lightbox 
ürünlerini sergilemeye 
başlayan ilk perakendeciler 
olmuştu.

Hong Kong’da perakende sektörü büyük zarar gördü. Hong Kong merkezli Tse Sui 
Luen (TSL), Covid-19 salgını şirketin satışlarını düşürdüğü için ilk mali yarıda en az 40 
milyon HKD (5,2 milyon $) net zarara uğrayacağını belirtti.

GIA’den Laboratuvar 
Ortamında Geliştirilen 
Elmaslar İçin Yeni Rapor

Hong Kong Fuarı İptali 
Belçika Taş Ticaretini 
Etkiledi

CIBJO; ‘’Derecelendirme 
Sadece Doğal Elmaslar 
İçindir’’ 

Yeni raporlar, taşın 
kimyasal buhar biriktirme 
(CVD) veya yüksek 
basınç, yüksek sıcaklık 
(HPHT) yöntemiyle mi 
oluşturulduğunu ve renk 
değişimi için büyüme 
sonrası işlemlerin 
endikasyonlarının olup 
olmadığını da belirtecek.

AWDC’nin geçtiğimiz 
günlerde yayınladığı 
verilere göre pırlanta 
ihracatı yıllık %40 düşüşle 
524 milyon $’a geriledi. 
Karat cinsinden ihracat 
hacmi % 8 düşüşle 314.262 
karata, ortalama fiyat 
ise% 35 düşüşle 1.668 
$ seviyesine indi. Taş 
ithalatı ise % 35 azalışla 
557 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

CIBJO, laboratuvarda 
geliştirilen elmasların 
derecelendirme 
kavramının temelini 
oluşturan nadirlikten 
yoksun olduğunu 
vurgularken, sentetiklerin 
ayrıntılarını tanımlayan 
belgelerin “Laboratuvarda 
Geliştirilen Elmas Ürün 
Özellikleri” olarak 
adlandırılması gerektiğini 
belirtti.

David Yurman da ‘’Online 
Meeting’’ Platformu 
Kullanmaya Başladı
David Yurman, yüz 
yüze yapılan bir satış 
toplantısını video 
konferans, ekran paylaşımı 
ve diğer çözümlerle 
zenginleştirerek satış 
deneyimini geliştirmeyi 
hedefliyor. BOSS Logics, 
ünlü mücevher markası 
için ürünlere anında 
erişim sağlayan dinamik 
bir katalog çözümü olan 
Digital Directory de dahil 
olmak üzere çeşitli dijital 
çözümler yarattı.
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22 Gümüş Firması Online 
Pazar Yerinde Buluşuyor

ABD’de Gümüş Tanıtım Servisi (SPS) tatil 
alışverişi öncesinde 22 firmayı sanal bir 
pazaryerinde bir araya getirdi. Platform gümüş 
firmaları arasındaki B2B ticaretin gelişmesini 
hedefliyor. Platform savorsilver.com adresinde 
yayına başladı.

ABD’de Tatil Sezonu 
Alışverişi Erken Başlıyor

Aralarında Target ve Macy gibi önemli 
perakendecilerin de olduğu pek çok ABD’li 
firma, son dakikada alışveriş yapanların aşırı 
kalabalığını önlemek, sağlık ve güvenlik 
risklerini en aza indirmek için tatil sezonu 
hazırlıklarına daha erken başlamayı planlıyor.


