ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
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Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου 2019
Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος BISUTEX (Μαδρίτη, 7-10 Φεβρουάριου 2019)

Η 64η έκδοση της Bisutex θα λάβει χώρα ταυτόχρονα με τις εκθέσεις Intergift και Madridjoya
στη Μαδρίτη από 7 έως και 10 Φεβρουαρίου 2019 στο χώρο του IFEMA (Institución Ferial
de Madrid), επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία.
Είναι η πρώτη από τις δύο BISUTEX οι οποίες διοργανώνονται κάθε έτος. Η επόμενη θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου τ.έ..
Η έκθεση αποτελεί παρουσίαση καινοτομιών και τάσεων στον χώρο του κοσμήματος και
ψευδοκοσμήματος και αφορά τη φετινή ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδο. Στην τωρινή
διοργάνωση θα συναντηθούν 550 από τις μεγαλύτερες εταιρείες, επωνυμίες και σχεδιαστές
κοσμημάτων και αξεσουάρ από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων αντιπροσωπεύεται και η
Ελλάδα με δέκα εταιρείες. Στην 64η Bisutex, ειδική αντιπροσώπευση έχουν η Γαλλία και η
Βραζιλία. Σκοπός της συμμετοχής των εταιρειών είναι να δημοσιοποιήσουν τις νέες
συλλογές τους και να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματικές επαφές. Γυαλιά, ζώνες και
ωρολόγια, είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα στα οποία θα έχουν πρόσβαση οι
επαγγελματίες του εν λόγω τομέα, τα οποία επηρεάζονται από τα έντονα χρώματα, τις
διαφανείς τσάντες, τα ριγέ και τα στοιχεία της φύσης. Προσφέρεται μία μεγάλη ποικιλία
καινοτομιών, σύμφωνα με τις αλλαγές και τις τάσεις της εποχής, οι οποίες θα
παρουσιαστούν μέσω των συμμετεχουσών εταιρειών.
Στην ανωτέρω έκθεση, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν το
επαγγελματικό τους δίκτυο και να προσεγγίσουν νέες αγορές, όπως της Λατινικής Αμερικής.
Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθούν πολλές επιχειρηματικές επαφές καθώς επίσης
αγοραπωλησίες και επαγγελματικές συμφωνίες. Επιπλέον, σημαντική είναι και η
πληροφόρηση που θα λάβουν και οι επιχειρηματίες αλλά και το υπόλοιπο κοινό για την
αγορά του κοσμήματος, τόσο από επαγγελματική και επενδυτική άποψη, όσο και από
αισθητική.
Οι τιμές των εισιτηρίων για τους ιδιώτες επισκέπτες κυμαίνονται, ανάλογα την ημερομηνία
προπώλησης, μεταξύ 12€ και 30€ για κάθε ατομικό εισιτήριο, το οποίο ισχύει για όλες τις
ημέρες της διοργάνωσης.
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