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Global Jewellery News 
onbinlerce yabancı 
alıcın e-posta adreslerine 

Mücevher İhracatçıları Birliği GJN 
(Global Jewellery News) e-posta 
bültenleri ile onbinlerce yabancı 
alıcıya ulaşmaya başladı. 2 haftada 1 
yayınlanacak bültenler JTR datasındaki 
18.000 yabancı alıcının e-mail datasının 
yanısıra JCK, Instore, Vicenzaoro, 
Informa gibi fuar organizatörleri ve 
global yayınların e-mail datalarına da 
ücret ödenerek gönderiliyor. 

J-BOX iç pazarda da 
kullanılmaya başlandı
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 
geliştirilen online mücevher sunum ve satış 
kutusu J-BOX pek çok firma tarafından 
teslim alındı ve kullanılmaya başlandı. 
J-BOX’u Mücevher İhracatçıları Birliği’nin 
Çemberlitaş Ofisi’nde randevu alarak 
denemek mümkün. ( Müracat: Nalan 
Çatalbaş / nalan.catalbas@jtr.org.tr / 
0 212 518 83 00 )

Bvlgari, yeni koleksiyonu Magnifica’yı tanıttı
60’tan fazla tasarım ve 122 yeni sanat eseri bulunan Magnifica, Bvlgari’nin şimdiye 
kadar yarattığı en değerli yüksek mücevher koleksiyonu olarak kabul ediliyor.  Yeni 
Magnifica koleksiyonuyla Roman Maison, olağanüstü değerli taşlar, rakipsiz işçilik ve 
cesur tasarımın şimdiye kadarki en olağanüstü kombinasyonunu yarattı ve benzeri 
görülmemiş mükemmellik ve güzellik zirvelerine ulaştı. 

JCK Las Vegas’a Türkiye’den katılımcı rekoru!
Uzun bir aradan sonra fiziksel katilimla organize edilecek olan ilk uluslararasi 
fuar niteliğindeki JCK LAs Vegas’a Türkiye’den 60 katilimci ile rekor kirilacak. Son 
dönemlerde Türkiye’nin en büyük pazarları konumuna yükselen ABD ve Guney 
Amerika pazarlarını ana hedef olarak belirleyen bu fuardan beklentiler yüksek.

‘Jewels of Emirates’ Show 
sona erdi

Malabar 5000 kişiyi işe 
alacağını açıkladı

Sharjah Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (SCCI) desteğiyle, 
Expo Center Sharjah’ta 
düzenlenen dört günlük 
etkinlik, 100’den fazla yerel 
markanın katılımına tanık oldu 
ve birçok değerli anlaşmayla 
sonuçlandı. 

10 ülkede 260’tan fazla 
mağazasıyla önde gelen 
altın ve elmas perakende 
zincirlerinden biri olan Malabar 
Gold & Diamonds, hem 
Hindistan’daki perakende 
operasyonlarında hem de 
marka merkezinde ve diğer 
ülkelerdeki operasyonlarında 
5000’den fazla boş pozisyon 
için işe alım yapacağını  
duyurdu.

ALROSA, üretimde 
dijital dönüşümünün 
yeni aşamasını başlattı
ALROSA, üretim varlıklarının 
verimliliğini artırmak için 
dijital ve operasyonel 
dönüşümünün yeni bir 
aşamasını başlattı.

De Beers Forevermark’ın 
BAE’deki yeni iş ortağı 
Jawhara Jewellery oldu.

Harry Winston 
mücevherleri Phillips 
müzayedesinde ışıldadı 

Yakın zamanda imzalanan 
ortaklık, klasik Forevermark 
koleksiyonunun BAE’deki 
Jawhara Jewellery’nin Dubai 
Mall ve Mall of the Emirates 
gibi seçkin lokasyonlar da 
dahil olmak üzere 10 önemli 
mağazada sergilenmesini 
kapsıyor.

Harry Winston tarafından 
tasarlanan bir çift elmas 
küpe, New York’taki Phillips 
müzayedesinde 390.600 dolar 
fiyattan alıcı buldu.

Hong Kong 
perakendecileri büyüme 
için Çin’e odaklanıyor

Hong Kong merkezli 
mücevher perakendecileri, 
dünya pandemi ile 
ilgili iş zorluklarından 
yavaş yavaş kurtulurken 
büyümeyi artırmak için Çin 
pazarına odaklanıyor. Çin 
pandemiden en önce çıkan 
ülke olarak ön plana çıkıyor.
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Jawhara Jewellery strengthens 
presence in the UAE with 17 new 
stores by end of 2021
Jawhara Jewellery, started 2021 strong with the opening 
of 5 new showrooms within UAE.

Hong Kong-based jewellery retailers are setting their 
sights on the Chinese market to boost growth as the 
world gradually recovers from pandemic-related business 
challenges.

HK retailers bank on China for 
growth
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De Beers Group rough 
diamond sales for Cycle 
5, 2021

SHOWS & EVENTS

Organiser MCH Group has confirmed its Swiss 
watch, jewellery and gemstone show has reverted 
to the Baselworld name.

Baselworld resurrected, HourUniverse 
defunct; new dates confirmed

Another successful edition of the ‘Jewels of 
Emirates’ Show concluded recently after attracting 
a high turnout of visitors, with an increase of 30% 
compared to the first edition. 

‘Jewels of Emirates’ Show ends on 
high note
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TurkishJewellery.Org 
365 Open Jewellery Market
Turkey’s most important jewelry manufacturers 
gathered in a single website. B2B jewelery portal 
turkishjewellery.org can be defined as 365 days open 
B2B jewellery market. 

IGI Uncovers Largest 
Misrepresented Lab-Grown 
Diamond
International grading authority swiftly catches 6.18 
carat stone intended to resemble previously certified 
natural diamond

JCK Show and Luxury by JCK will move from 
June to August and remain at The Venetian Resort 
& Sands Expo in Las Vegas, NV.

JCK Las Vegas Will Be Held Between 
27-30 August 2021

The show will remain at the CNR Expo, Istanbul Fair 
Center, which is also set to host the October edition 
due to be held as planned on 7-10 October 2021.

Istanbul Jewelry Show Will Be Held 
Between 7-10 October 2021

Fatima Al-Banawi 
named new Middle East 
ambassador for Cartier

Malabar Gold & 
Diamonds to hire more 
than 5000 people

Harry Winston 
Diamonds Sparkle at 
Phillips Sale

ABD vize krizi JTR’nin 
girişimleri ile çözüldü
JCK Las Vegas Show için vize başvurusunda 
bulunan katılımcılarımıza 6 ay sonrasına 
randevu verilmesi üzerinde Mücevher 
İhracatçıları Birliği devreye girdi. Başkan 
Mustafa Kamar’ın; Dışişleri Bakanlığı, ABD 
Başkonsolosluğu ve Ticaret ateşelikleri 
ile yürüttüğü yoğun görüşme trafiği 
sonrasında katılımcı firmalarımızın vize 
işlemleri öncelikli olarak sonuca ulaştırıldı.

TurkishJewellery.
Org’da 360 Bin Sayfa 
Görüntülendi!
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin B2B 
ihracat platformu TurkishJewellery.Org’da 
tanıtımların başlaması sonrasında 
ziyaretçi trafiği artmaya devam ediyor. 
Açılıştan bu yana sistemi ziyaret edenlerin 
sayısı 94 bini aşarken, sistemde toplam 360 
bin sayfa görüntülenme sayısına ulaşıldı.

Jawhara Jewellery 2021’in 
sonuna kadar 17 yeni 
mağaza açacak.

Jawhara Jewellery, 2021 yılına BAE’de 
5 yeni showroom açarak güçlü bir 
başlangıç   yaptı. Dubai merkezli 
mağazalar zinciri pandemi sonrasında 
büyümeye odaklanıyor.

De Beers ham elmas 
fiyatlarını yeniden 
artırdı!

De Beers son sekiz ayda beşinci kez 
ham elmas fiyatlarını yükseltti. 1 ct ve 
üzerindeki ham elmaslarda fiyat artışları 
%5’i bulurken, daha küçük taşlardaki artış 
yaklaşık %3 oranında gerçekleşti.


