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TurkishJewellery.Org İhracat Portalı 
365 Gün 24 Saat Açık Olacak
Mücevher İhracatçıları Birliği’nin B2B E-ihracat platformunda hazırlıklar tamamlandı. 
Sisteme girilen firma bilgileri ve onbinlerce ürün içeriği JOIN platformunda da 
kullanılacak.  16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek JOIN sonrasında açılacak 
olan B2B ihracat platformunda mücevher üreticilerinin onbinlerce ürünü dünyanın 
dört bir yanındaki alıcılara 365 gün / 24 saat açık olacak. 

JCK Las Vegas Show 
Ağustos’a Ertelendi!

Türkiye kuyumculuk sektörünün en 
önemli pazarlarından biri olan ABD’nin 
en büyük mücevher fuarı JCK Las 
Vegas Show Ağustos 2021’e ertelendi.

ALROSA, COVID-19 
aşılarını Angola, 
Zimbabve’ye bağışlayacak

Paul Zimnisky ; 
‘‘Pırlantada Talep Arzı 
Geride Bıraktı’’

Şirketin CEO’su Sergey 
Ivanov Bloomberg’e 
yaptığı değerlendirmede  
ALROSA, Sputnik V 
koronavirüs aşılarını 
Angola ve Zimbabwe’ye 
bağışlamaya hazırlandığını 
açıkladı.

Mücevher endüstrisi 
analisti Paul Zimnisky 
Covid-19 sebebiyle arzda 
gerileme olduğunu, ancak 
pırantaya olan talebin 
artmaya devam ettiğini 
belirtti. Son dönemde 
2 endüstri devi LVMH 
ve Richemont Group’un 
mücevher kategorilerinde 
talep artışı devam etti.

İsmi ‘‘HourUniverse’’ 
Olarak Değiştirilen 
Baselworld, Bu Yaz 
Gerçekleşecek
MCH Group’a göre, daha 
önce Baselworld olarak 
bilinen saat ve mücevher 
fuarı HourUniverse , bu yaz 
İsviçre’nin Basel kentinde 
gerçekleşecek. MCH, 
gösteri için resmi tarihleri   
veya yeri açıklamadı. 
Ancak, 100 yılı aşkın 
süredir bir saat gösterisine 
ev sahipliği yapan İsviçre 
şehri Basel’de bu yıl canlı 
bir gösteri düzenlemeye 
kararlı olduğunu söyledi.

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. 
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ABD’de En Çok Tercih 
Edilen Değerli Renkli Taş 
Safir

MVI Marketing ABD’de değerli renkli 
taşlarla ilgili tüketici araştırması düzenledi.
ABD’deki mücevher tüketicilerinin% 93’ü 
değerli renkli değerli taşları beğeniyor; en 
çok satın alınan renkli değerli taş (%46 )
safir, onu zümrüt (% 41) ve yakut (% 41) 
izliyor.

Italian Exhibition Group 
2021 Fuar Tarihlerini 
Açıkladı
Italian Exhibition Group, 2021 fuar 
programını açıkladı. OroArezzo, 12-15 
Haziran tarihleri arasında Arezzo’daki 
Expo Center’da fiziksel formatta 
gerçekleşecek. VicenzaOro, 10-14 Eylül 
tarihleri arasında Vicenza’da sahne alacak.

İlk Sanal Organizasyon JOIN Başlıyor!
Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından 16-18 Şubat 2021 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan sanal ticaret organizasyonu JOIN için son hazırlıklar da 
tamamlandı. 52 ihracatçı firmamızın katılımcı olarak yer aldığı organizasyon 
sektörün ilk sanal etkinliği olacak. Dünyanın dört bir yanından alıcıların 
sabırsızlıkla beklediği JOIN’e 600’den fazla nitelikli firma rezervasyonlarını 
tamamladı. 

J-BOX Sektörde 
Yaygınlaşıyor
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 )

Bein & Company; ‘‘Tam İyileşme 2024’te’’
Bain & Company’ye göre elmas tedarik zinciri, Çin ve ABD’deki ekonomik 
iyileşmelerin önderliğinde 2022 ve 2024 yılları arasında salgın öncesi seviyelere 
dönecek.


