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ΣΕΟΥΛ 
 

 

Συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών σε Διεθνή Έκθεση Γούνας Σεούλ 
 

Ιδιαίτερα αναβαθμισμένη υπήρξε η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών γουναρικών στην 

Έκθεση International Natural Fur Trade Fair Seoul, την οποία διοργάνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία 

Γούνας στο ξενοδοχείο The Plaza Seoul, από 30 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου. Πιο 

συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εταιρείες (αλφαβητικά) ACTIVE SABLE, CPL, EFD 

PAPADOPOULOS, EGO, EMFASI DELLE, GRAVAS, LANGIOTTI (γουναρικά ETHERION 

από Καστοριά και κασμίρια από την Ιταλία), MANAKAS, MANZARI, MORTEN USSING 

(γούνες Καστοριάς σε συνεργασία με σχεδιαστικό οίκο Δανίας) και SOULIS FURS. 

Το Γραφείο μας ενημέρωσε και απέστειλε σχετική πρόσκληση για την Έκθεση (βλ. 

συνημμένο) σε όλους τους σημαντικούς εισαγωγείς και χονδρεμπόρους της Κορέας, καθώς και 

στους υπευθύνους τμημάτων γούνας των μεγαλύτερων πολυκαταστημάτων. Επισκεφθήκαμε δε 

και είχαμε εκτεταμένες συνομιλίες με όλους τους Έλληνες εκθέτες. 

Η συμμετοχή τόσο πολλών Ελληνικών εταιρειών στην Έκθεση αυτή καταδεικνύει με τον 

πλέον εύγλωττο τρόπο το –απόλυτα δικαιολογημένο- ενδιαφέρον της επιχειρηματικής μας 

κοινότητας στον τομέα της γούνας για την αγορά της Νοτίου Κορέας. Όμως, η πραγματικότητα 

είναι ότι τα γουναρικά “Made in France” και “Made in Italy” παραμένουν σαφώς ελκυστικότερα 

για τους Κορεάτες καταναλωτές από τα αντίστοιχα “Made in Greece”, παρά την εξαιρετική 

ποιότητα των τελευταίων, η οποία είναι ευρέως γνωστή μεταξύ των εμπόρων της Νοτίου Κορέας. 

Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διοργανωθεί Ελληνική Έκθεση Γούνας τον Μάρτιο-

Απρίλιο του 2020, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με εκδήλωση επίδειξης μόδας και εργαστήριο 

ανάπτυξης μοντέλων προσαρμοσμένων στον κορεατικό σωματότυπο και στις εδώ τρέχουσες 

σχεδιαστικές τάσεις. Στόχος της εκδήλωσης, πέραν του να έλθουν οι ελληνικές εταιρείες σε επαφή 

με τους πελάτες τους και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον νέας πελατείας, είναι τελικά η ενίσχυση 

του ονόματος και της εικόνας (brand name) της “Ελληνικής Γούνας” και της “Γούνας Καστοριάς” 

στην Κορέα.   
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