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LVMH ve Tiffany&Co. 
Anlaşmaya Vardı.

LVMH, 2019’un sonlarında kabul ettiği 
135 $ yerine, Tiffany için hisse başına 
131.50 $ ödeyeceğini duyurdu. Bu, bir 
önceki anlaşmanın 16,2 milyar dolarlık 
değerinden yaklaşık 420 milyon dolar 
düşük bir fiyat anlamına geliyor. LVMH 
eylül ayında anlaşmadan çekilmişti.

Jewellery Antalya 4-8 Ocak 
2021’de Düzenenecek 

Chow Tai Fook Perakende 
Satışları Yıllık % 2.6 Arttı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Jewellery 
Antalya bu sene daha geniş coğrafyadan 
yabancı alıcıları ağırlayacak. Organizasyon 4-8 
Ocak 2021 tarihlerinde Titanic Deluxe Belek 
Gold Resort Otel’de gerçekleştirilecek. 80 
katılımcının 300’ün üzerinde yabancı ziyaretçi 
ile bir araya geleceği organizasyonun kayıtları 
başladı. Katılımcı sayısı şimdiden 70’i aştı.

Çin anakarasındaki toparlanma Chow Tai 
Fook’un satışlarını olumlu etkiledi. Perakende 
devinin satışları anakarada % 21 artarken, 
Hong Kong ve Makao’da ise 30 Eylül’de sona 
eren dönemde % 52 düştü.

Virtual Diamond 
Boutique (VDB) 
hizmetlerini geliştiriyor

ABD’de 3. Çeyrekte 101 
Firma Kapandı

Blue Nile, Lightbox Laboratuvarı Tarafından 
Yetiştirilen Elmasları Satacak

Kuyumculuk endüstrisinin 
sanal pazar yeri olan 
Virtual Diamond Boutique 
(VDB) üreticiler, bayiler ve 
perakendecilere yönelik 
B2B ve B2C çözümlerini 
duyurdu. 

Jewelers Board of Trade 
(JBT) ‘nin yeni verilerine 
göre ABD’de 3. Çeyrekte 
dokuz firma iflas ederken, 
37 şirket devredildi. 
Diğer nedenlerle 55 firma 
daha kapandı. Bununla 
birlikte, sektördeki firma 
sayısı yıllık %3 düşüşle 
24.258 işletmeye düştü. 
Bu dönemde yalnızca 
42 firma açıldı. ABD’de 
18.375 perakendeci firma 
bulunuyor.

Hem doğal elmasların hem de laboratuvarda yetiştirilen elmasların piyasada yeri 
olduğunu düşünen Blue Nile, bu kategorinin satışı konusunda adım attı. Online 
perakende devi, De Beers’in sahibi olduğu Light Box ile anlaştı. 600 $ ila 1.750 $ 
arasında değişen parçalar hem çevrimiçi hem de Blue Nile’ın yeni piyasaya sürülen ve 
yakında açılacak showroomlarında satışa sunulacak.

Vicenzaoro Mart 2021’de 
Geri Dönüyor

Jewellery and Gem Digital 
World Sona Erdi

Deloitte: Mücevher, 
Tüketici İstek Listesinde 
Alt Sıralarda

Italian Exhibition Group 
Vicenzaoro’nun 12-16 Mart 
2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirileceğini 
duyurdu. Aynı tarihlerde 
mücevher işleme 
teknolojilerine ve 
makinelerine yönelik 
olarak düzenlenen T.Gold 
da organize edilecek.

Informa Market’in, 
iptal edilen Hong Kong 
Jewellery Show yerine 
27-29 Ekim 2020 tarihleri 
arasında düzenlediği 
Jewellery and Gem Digital 
World sona erdi. 

ABD’li tüketiciler, birçoğu 
ekonomik istikrarla ilgili 
güçlü endişeler nedeniyle 
bu tatil sezonunda 
harcamalarını azaltmayı 
planlıyor. Mücevher, 
Deloitte tarafından tüketici 
istek listesini belirleme 
amacıyla yapılan ankette 
hediye kartları, giyim ve 
oyuncak kategorilerinin 
gerisinde kaldı.

Jewelers Circle Online 
İşlem Platformunu 
Duyurdu
Mücevher sektöründe 
uluslararası online 
ticaret platformlarına 
bir yenisi daha eklendi. 
Üreticilerle perakendeciler 
arasındaki ticareti 
geliştirmeyi amaçlayan 
platform jewelerscircle.
com adresinde faaliyet 
göstermeye başladı.

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. 

Online Satışlarda Büyük Artış Öngörülüyor
Adobe Analytics’e göre ABD’de çevirimiçi satışların Kasım-Aralık döneminde 
yıllık % 33 artarak 189 milyar dolara çıkacağını tahmin ediliyor. ABD hükümeti 
mağazaların tekrar kapatılmasına karar verirse bu oran yıllık %47’lik artışla 
200 milyar doların üzerine çıkabilir. ABD’deki online perakende firmaları da bu 
artıştan olumlu etkileniyor.

ÜCRETSİZ ÜYE OLUN

TurkishJewellery.Org ve JOIN İhracatçılara Tanıtıldı

Mücevher ihracatçılarının dünyaya açılan kapısı TurkishJewellery.Org ve 
sanal organizasyonların gerçekleştirileceği platform JOIN üye ihracatçılara 
tanıtıldı. Mücevher ihracatçısı 65 firmanın binlerce ürününün yer aldığı 
TurkishJewellery.Org bütün ihracatçıların katılımına açıldı. Sektörden 
pek çok temsilcinin bir araya geldiği tanıtım toplantısında JOIN B2B 
organizasyonu ve anlık olarak yüksek çözünürlükte online ürün sunumunu 
mümkün kılan J-BOX ile ilgili bilgi de verildi. Seyahatlerin ve fuar 
katılımlarının mümkün olmadığı bu dönemde ve sonrasında B2B Portal ve 
JOIN’in üye ihracatçılara büyük avantajlar sağlaması bekleniyor.


