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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ, 

ΨΕΥΔΟΣΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

 INTERGIFT, BISUTEX, MADRIDJOYA, ΜΑΔΡΙΤΗ 5-9.02.2020 

 

Η μεγαλύτερη σειρά διεθνών εκθέσεων στην Ισπανία για το κόσμημα 

Οι μεγαλύτερες εκθέσεις της Ιβηρικής αναφορικά με το κόσμημα και τα είδη δώρων και 

διακόσμησης, πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, για την πρώτη έκδοση του 2020, στους χώρους 

της IFEMA, επίσημου διοργανωτή κλαδικών εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της ιπσανικής 

πρωτεύουσας. Οι εκθέσεις Madridjoya και Bisutex διεξήχθησαν παράλληλα από τις 6 έως και τις 

9 Φεβρουαρίου, η πρώτη στο περίπτερο 6 και η δεύτερη στο περίπτερο 4, ενώ η Intergift 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 5 και 9 Φεβρουαρίου στα περίπτερα 1, 3, 5, 7, 8 και 9, 

ολοκληρώνοντας την πρώτη έκδοσή τους για το 2020, καθώς διοργανώνονται και το Σεπτέμβριο 

(3-6.09.2020 και 2-6.09.2020 αντίστοιχα). 

Στις τρεις εκθέσεις, συνολικά, συμμετείχαν 1.380 εταιρίες από την Ισπανία και το εξωτερικό και 

υπολογίζεται ότι οι μεγάλοι αγοραστές ξεπέρασαν τους 400 από 43 χώρες. 

Οι ανωτέρω εκθέσεις ενώνονταν μεταξύ τους μέσω των Minis, ειδικών εκθεσιακών σημείων, στα 

οποία επιχειρήσεις και εργαστήρια μικρότερου μεγέθους καθώς και νέοι σχεδιαστές είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν τα δημιουργήματά τους για την ταχύτερη εδραίωσή τους στην αγορά 

του κοσμήματος. 

Στη Madridjoya, οι επιχειρήσεις και τα εμπορικά σήματα που εξέθεσαν τα προϊόντα τους στον 

κλάδο του πολύτιμου κοσμήματος και της ωρολογοποιίας έφθασαν τους 143 από 6 χώρες: 

Ισπανία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Πολωνία και Πορτογαλία, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τους 

8.100. Σε ειδικό χώρο, το χώρο «Mini», βρίσκονταν οι νέοι στο χώρο σχεδιαστές και επωνυμίες, 

με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά. Οι συλλογές των εκθετών, τόσο της Madridjoya όσο 

και της Bisutex, κινήθηκαν γύρω από θεματικές, όπως η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Ημέρα 

της Μητέρας, οι γάμοι, οι βαπτίσεις και οι εποχές της άνοιξης και του καλοκαιριού. 

Η Bisutex αποτέλεσε την ευκαιρία για την παρουσίαση των τελευταίων συλλογών στους τομείς 

του ψευδοκοσμήματος και των αξεσουάρ, όπως τσάντες, γυαλιά, κασκόλ/φουλάρια, ρολόγια, 

καπέλα και είδη ταξιδιού. Ο αριθμός των εταιριών εκθετών ανήλθε σε 500, από τις οποίες οι 90 

συμμετείχαν για πρώτη φορά, από 17 χώρες και οι επισκέπτες έφτασαν τους 8.812. Ο χώρος 

«ARCHI» περιέλαβε 15 εθνικές και διεθνείς εταιρίες που αποτελούν κορυφαίες εμπορικές μάρκες 

στα ψευδοκοσμήματα και τα αξεσουάρ και στο χώρο «Mini» παρευρέθηκαν 48 νέοι σχεδιαστές 

που παρουσίασαν κομμάτια από χαρτί, γυαλί, ανακυκλωμένους ψηφιακούς δίσκους, ασήμι και 

γαγάτη. 

Η επαγγελματική έκθεση Intergift για τα είδη δώρου και τη διακόσμηση, η μεγαλύτερη στην 

Ισπανία στον τομέα, συγκέντρωσε συνολικά 737 επιχειρήσεις και επωνυμίες από 11 χώρες. Οι 

επισκέπτες κυμάνθηκαν γύρω στους 38.600 από 78 χώρες και ο χώρος των 40.000 τ.μ. 

χωρίστηκε σε θεματικές για το δώρο, τα είδη σπιτιού και την εσωτερική διακόσμηση. Το περίπτερο 
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1 απευθυνόταν κυρίως σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές, σχεδιαστές και επιχειρήσεις προϊόντων 

σπιτιού και διακόσμησης, καθώς παρουσιάστηκαν υφάσματα, ταπετσαρίες και χαλιά για τον 

εσωτερικό χώρο. Τα περίπτερα 3 και 5 εξέθεταν έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, το 

περίπτερο 7 συγκέντρωνε διακοσμητικά για το σπίτι, είδη δώρων, οικιακά αντικείμενα και 

ηλεκτρονικά είδη, το περίπτερο 8 χαρτικά, παιχνίδια και αντικείμενα για εκδηλώσεις και το 

περίπτερο 9 απευθυνόταν σε επιχειρήσεις χονδρεμπορικής. 

Παράλληλα, προβλέφθηκαν ειδικές αίθουσες, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και 

πωλητές μπορούσαν να συζητήσουν και να μελετήσουν ενδεχόμενες συνεργασίες.  

Η Eλληνική συμμετοχή 

Η διεθνής έκθεση για το ψευδοκόσμημα και αξεσουάρ Bisutex διεξήχθη με τη συμμετοχή δώδεκα 

ελληνικών επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν ελληνικές συμμετοχές στην Madridjoya και στην Ιntergift, 

εξ’ όσων γνωρίζουμε. Η ελληνική παρουσία πάντως είναι σταθερή σε όλες τις εκθέσεις 

ψευδοκοσμήματος και αξεσουάρ και μετρά κατά μέσο όρο 10 έως 15 ελληνικές εταιρίες σε κάθε 

εκδοχή της έκθεσης συνεχώς τα τελευταία χρόνια. 

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εταιρίες που εντόπισε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, μέσω του φορέα 

διοργάνωσης IFEMA, στη Bisutex ήταν οι ακόλουθες, με αλφαβητική σειρά: 

• ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: η γνωστή ελληνική εταιρία αξεσουάρ, με αξιοσημείωτη 

παρουσία σε Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό, η οποία, από τη συμμετοχή της στην 

Βisutex 2017, διαθέτει στρατηγικό επενδυτή για την ανάπτυξή της, ενώ εξετάζει τη 

δημιουργία καταστήματος σε κεντρικό σημείο της ισπανικής πρωτεύουσας. Η προσπάθειά 

της επικεντρώνεται ακόμη σε επίτευξη συμφωνιών με αλυσίδες ισπανικών 

πολυκαταστημάτων, καθώς τα προϊόντα της εταιρίας έχουν γίνει αποδεκτά από τους 

Ισπανούς καταναλωτές. Μετέχει στη ΒΙSUTEX καθώς και στην κλαδική έκθεση μόδας 

MOMAD με ξεχωριστά περίπτερα. 

• CATHERINE BIJOUX: γυναικεία χειροποίητα κοσμήματα, ορισμένα κατασκευασμένα 

από υποαλλεργικά υλικά και, κατά κύριο λόγο, από μπρούντζο καθώς και επιχρυσωμένα. 

Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Ελλάδα ενώ η επιχείρηση έχει ήδη 

παρουσία στην Ισπανία και άλλες ξένες αγορές, τις οποίες προσπαθεί να ενισχύσει με το 

δικό της όραμα. 

• DIMITRIADIS ART WEAR: βιοτεχνία ιδιαίτερων ψευδοκοσμημάτων υψηλής ποιότητας, 

με συνεχή παρουσία στην αγορά και τις εκθέσεις της Ισπανίας. 

• EXNOVO BIJOUΧ P.C.: η εταιρεία παρακολουθεί σταθερά την έκθεση τα τελευταία χρόνια 

και κατασκευάζει χειροποίητα κοσμήματα, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Συνεχίζουν να 

στηρίζουν την εξαγωγική τους προσπάθεια στην Ισπανία κατά το δυνατόν περισσότερο. 

• KATERINA VASSOU JEWELLERY (Xantrocosmos LTD): η εταιρία ξεχωρίζει για τις 

χειροποίητες δημιουργίες κοσμημάτων με ημιπολύτιμους και συνθετικούς λίθους 

εξαιρετικής ποιότητας σε προσιτές τιμές. Μετά την πρώτη συλλογή το 2004, η εταιρία έχει 

4 καταστήματα στην Αθήνα και ένα ευρύ δίκτυο σημείων πώλησης σε όλη την Ελλάδα. 

• KORES: η εταιρία ιδρύθηκε το 2010 και επικεντρώνεται στην παραγωγή σύγχρονων και 

μοναδικών χειροποίητων κοσμημάτων, αξεσουάρ και ρούχων, που σχεδιάζονται με 
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επιρροές από τη σύγχρονη τέχνη, τη μόδα, την αρχιτεκτονική και την εσωτερική 

διακόσμηση. Στη Βisutex συμμετείχε με μία σειρά ιδιαίτερων αξεσουάρ με σκουφάκια και 

τσάντες θαλάσσης, καταγράφοντας πολύ υψηλή επισκεψιμότητα. 

• MAKCREATIONS: το πρώτο κατάστημα δημιουργήθηκε το 1998 στην Ύδρα και έκτοτε η 

εταιρία συνεργάζεται με ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα χειροποίητα 

κοσμήματα κατασκευάζονται από ασήμι 925, μπρούντζο, ορείχαλκο, επιχρυσωμένα 

ασημένια μεταλλικά στοιχεία και ημιπολύτιμους λίθους και εμπνέονται από τις σύγχρονες 

τάσεις και το ελληνικό μεσογειακό ταπεραμέντο. 

• MARGUERITE BIJOUX: η δημιουργία κοσμημάτων ξεκίνησε το 1985 και στηρίζεται σε 

μοντέρνα σχέδια με συνδυασμό ημιπολύτιμων λίθων και κρυστάλλων με διάφορα υλικά. 

• ΝΙΚΟLIS GROUP S.A. (μεταλλικά στοιχεία, κεραμικά, ξύλο+ πλέξι, υλικά μόδας): η εταιρία 

ανήκει στους διεθνείς διαμορφωτές τάσεων μόδας στους συγκεκριμένους κλάδους και 

εξάγει σε περισσότερες από 40 χώρες. Διαθέτει ένα μεγάλο κατάστημα στη Βαρκελώνη 

από τον Ιούλιο 2018 και εξακολουθεί να στοχεύει στρατηγικά στην αγορά της Ισπανίας. 

• OPUS4-GREECE: χαρακτηριστικά χειροποίητα κοσμήματα σε εξαιρετική ποικιλία, με 

έντονη παρουσία στο εξωτερικό και μεγάλη δυναμική ενώ στοχεύει μεταγενέστερα σε 

ίδρυση καταστήματος στη Μαδρίτη. 

• PASSIONFASHION: γυναικεία και παιδικά κοσμήματα, κοσμήματα 

κοστουμιών/δερμάτινων προϊόντων, μεταλλικά στοιχεία. Καινοτόμα εταιρία, με εμπειρία 

σαράντα τριών ετών και καλή γνώση της ισπανικής αγοράς με Ισπανούς συνεργάτες. 

• VERDE BAGS & ACCESSORIES: τσάντες, αξεσουάρ. Η εταιρία συμμετέχει εδώ και 

πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες εκθέσεις και στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξή της διά 

αντιπροσώπων. 

Συμπεράσματα 

• Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποδεικνύονται συνεχώς πιο ώριμες για το ελληνικό 

κόσμημα, το ψευδοκόσμημα και ορισμένες υποκατηγορίες (ωρολόγια, είδη για το σπίτι, 

είδη δώρων).  

• Καθώς οι περισσότεροι δείκτες της ισπανικής οικονομίας συνεχίζουν να παρουσιάζουν 

θετικό πρόσημο, η προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην Ισπανία ή παρουσίας εδώ, κάθε άλλο παρά άκαρπη κρίνεται.  

• Ιδίως στο μερίδιο της αγοράς, στο οποίο επικεντρώνονται οι περισσότερες εκ των 

ελληνικών μικρομεσαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται στον μέσο 

αγοραστή, η Ισπανία των 47,1 εκατομμυρίων πολιτών, διαθέτει ευρύτατο αγοραστικό 

κοινό, το οποίο παρουσίασε αύξηση της αγοραστικής του δύναμης, της τάξεως του 30% 

το 2018 έναντι του 2017, αναφορικά με είδη δώρων και κοσμήματα. 

• Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς, 

θεωρείται σκόπιμη η συνεχής στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την είσοδο και 

εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας του ψευδοκοσμήματος, των αξεσουάρ 

και του κοσμήματος προσφέρεται δυναμικά για την αύξηση των εξαγωγών μας στη 

φιλοξενούσα χώρα. 
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