ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Γραφείο ΟΕΥ
Μαδρίτη, 23.01 2018
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ BISUTEX
ΜΑΔΡΙΤΗ, 31.01 – 04.02.2018
Στις 31 Ιανουαρίου ανοίγει τις πύλες της η πενθήμερη Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος
(BISUTEX, INTERGIFT και ΜADRIDHOYA), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη
από 31.01-04.02.2018 στις εγκαταστάσεις του ΙFEMA (Institución Ferial de Madrid,
επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία). Η
συγκεκριμένη έκθεση πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Η επόμενη θα διεξαχθεί
από 12.09.2018 έως τις 16.09.2018.
Στην εν θέματι διοργάνωση με κύριο στόχο την προσέλκυση αγοραστών για τις
χειμερινές συλλογές κοσμήματος 2019, υπολογίζεται ότι θα έχουν παρουσία περί τους
800 εκθέτες από 25 χώρες, οι οποίοι, ωστόσο, αντιπροσωπεύουν πάνω από 1.500
ετικέτες προϊόντων. Οι Ισπανοί εκθέτες αποτελούν συνήθως το 40%, ενώ στο υπόλοιπο
ποσοστό δεσπόζουν εταιρείες από την Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία
κ.ά.). Την έκθεση εκτιμάται ότι θα επισκεφθούν γύρω στους 40.000 τοπικοί και διεθνείς
επαγγελματίες από τον χώρο του κοσμήματος.
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ενημερώθηκε, μέσω του διοργανωτή, για την συμμετοχή
δεκατριών (13) ελληνικών εταιρειών: A&D PSOMOPOULOS&CO, DIMITRIADIS
ARTWEAR, AXEL ACCESSORIES A.E., DOCA, EX NOVO BIJOUX, MAK
CREATIONS, SLEVORI, SPYRILIOTIS BROS, FRANGOS JEWELRY, OPUS 4
GREECE, ACHILLEAS ACCESSORIES, NIKOLIS GROUP S.A, VERDE BAGS &
ACCESSORIES.
Το Γραφείο OEY Mαδρίτης βρίσκεται σε επαφή με τους Έλληνες εκθέτες και
ολοκλήρωσε πρόσφατα έρευνα αγοράς για τη βιομηχανία κοσμήματος στην Ισπανία, η
οποία έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη AGORA.
Οι διοργανωτές της έκθεσης εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την συμμετοχή των
ελληνικών εταιρειών κοσμημάτων, των οποίων η παρουσία είναι σταθερή και βαίνει
αυξανόμενη στην συγκεκριμένη διεθνή έκθεση κοσμήματος που διεξάγεται δύο φορές το
χρόνο στη Μαδρίτη.
Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το υπολογίσιμο μέγεθος της ισπανικής αγοράς,
το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης θεωρεί σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών
επιχειρήσεων για την είσοδό τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας του κοσμήματος
προσφέρεται για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα.
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