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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

MADRIDJOYA, ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ BISUTEX ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ INTERGIFT, 

ΜΑΔΡΙΤΗ, 05-09/02/2020 

Τρεις σημαντικές διεθνείς εκθέσεις θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου τ.έ. στις 

εγκαταστάσεις της IFEMA, η οποία αποτελεί τον επίσημο διοργανωτή εκδηλώσεων και εκθέσεων 

της Μαδρίτης. Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις MadridJoya για το πολύτιμο κόσμημα, Bisutex για το 

ψευδοκόσμημα και τα αξεσουάρ, θα διεξαχθούν παράλληλα από τις 6 έως 9 Φεβρουαρίου ενώ η 

Intergift, για τα είδη δώρου και διακόσμησης, από τις 5 έως 9 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την 

πρώτη έκδοση των εν λόγω εκθέσεων για το 2020, καθώς διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο, 

τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο. Σημειώνεται, ότι μεταξύ 6 και 8 Φεβρουαρίου θα 

πραγματοποιηθεί και η διεθνής έκθεση μόδας Momad. 

Η MadridJoya αποτελεί την εθνική έκθεση για τον κλάδο των πολύτιμων κοσμημάτων και της 

ωρολογοποιίας, προωθώντας την παρουσίαση των νέων εξελίξεων και τάσεων στη μόδα. Ο 

αριθμός των εταιριών και εμπορικών σημάτων που θα λάβουν μέρος ανέρχεται σε 266 από 17 

χώρες, οι μεγάλοι αγοραστές υπολογίζονται να ξεπεράσουν τους 400 και οι επισκέπτες θα είναι 

πάνω από 8.100. Σε αυτήν την έκδοση οι συλλογές θα επικεντρώνονται σε θεματικές, όπως η 

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Ημέρα της Μητέρας, οι γάμοι, οι βαπτίσεις και οι εποχές της 

άνοιξης και του καλοκαιριού. Το περίπτερο 6 της IFEMA θα την φιλοξενήσει από τις 10 π.μ. έως 

και τις 7.00 μ.μ. και τις 6.00 μ.μ. για την τελευταία μέρα, ενώ τα εισιτήρια κυμαίνονται από 12 έως 

30 ευρώ.    

Στην έκθεση για το ψευδοκόσμημα Bisutex παρουσιάζονται ευρέως καινοτομίες και τελευταίες 

συλλογές αξεσουάρ μόδας στους τομείς του ψευδοκοσμήματος, των αξεσουάρ όπως τσάντες, 

γυαλιά, κασκόλ/φουλάρια, ρολόγια, καπέλα και είδη ταξιδιού. Η επιτυχία της συνίσταται στη φετινή 

συμμετοχή 550 επιχειρήσεων και επωνυμιών από 20 χώρες και 9 διαφορετικούς τομείς. 

Παράλληλα, οι μεγάλοι αγοραστές, στην προηγούμενη έκδοση, ήταν άνω των 400 και ο αριθμός 

των επισκεπτών έφτασε τους 8.812. Η ελληνική συμμετοχή θα αποτελείται από 12 εταιρίες. Σε 

ειδικό χώρο, επίσης, θα βρίσκονται 48 νέοι σχεδιαστές και επωνυμίες με σκοπό την προώθησή 

τους στην αγορά. Ακόμη, στο χώρο «ARCHI» θα παρευρεθούν συνολικά 15 εθνικές και διεθνείς 

εταιρίες που διαπρέπουν για την ιδιαίτερη ποιότητα των προϊόντων τους και έχουν εδραιωθεί ως 

κορυφαίες εμπορικές επωνυμίες στα ψευδοκοσμήματα και τα αξεσουάρ. Τέλος, το ωράριο 

διεξαγωγής θα είναι το ίδιο με την MadridJoya στο περίπτερο 4. 

Επιπλέον, η επαγγελματική έκθεση Intergift για τα είδη δώρου και διακόσμησης, θεωρείται η 

μεγαλύτερη στην Ισπανία σε αυτόν τον τομέα. Στην πρώτη έκδοση για το 2020, θα 

παρουσιαστούν οι συλλογές για την άνοιξη και το καλοκαίρι σε 8 διαφορετικούς τομείς από 836 

εταιρίες και επωνυμίες από 30 χώρες. Οι επισκέπτες προβλέπεται να είναι γύρω στους 38.600 

από 78 χώρες και οι μεγάλοι αγοραστές άνω των 400. Φέτος θα καταλαμβάνει περισσότερα από 

40.000 τ.μ. στα περίπτερα 1, 3, 5, 7, 8 και 9 και οι χώροι θα διαρθρωθούν σε θεματικές εκθεμάτων 

γύρω από το δώρο, του σπίτι και την εσωτερική διακόσμηση. Το ωράριο για την επίσκεψη θα 

είναι από τις 10 π.μ. έως τις 7 π.μ., ενώ την τελευταία μέρα η έκθεση θα ολοκληρωθεί στις 6 π.μ. 
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