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                                                 Μαδρίτη, 17.09.2018  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΔΩΡΟΥ, INTERGIFT, BISUTEX, MADRIDJOYA ΜΕΤROPOLIS, MAΔΡΙΤΗ, 12-16.09.2018  

 

Η μεγαλύτερη σειρά διεθνών εκθέσεων στην Ισπανία για το κόσμημα 

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου προετοιμάζεται ήδη για την πιο σημαντική εποχή πωλήσεων 

του έτους, τα Χριστούγεννα και αυτό φάνηκε και από τις εκθέσεις Intergift, Bisutex και 

Madridjoya, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2018, στις 

εγκαταστάσεις του IFEMA (Instituciόn Ferial de Madrid), του επίσημου διοργανωτή 

εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία. 

Η Intergift, η έκθεση δώρου και διακόσμησης, πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τις εκθέσεις 

Bisutex, η οποία αφορά κοσμήματα, ψευδοκοσμήματα και αξεσουάρ και Madridjoya, η οποία 

αφορά πολύτιμα κοσμήματα και ωρολογοποιία. Αυτές οι τρεις εκθέσεις συγκέντρωσαν 

περισσότερες από 1.700 εταιρείες και μάρκες από 30 διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας 

μία μεγάλη επίδειξη τάσεων, μόδας και καταναλωτικών αγαθών, την οποία παρακολούθησαν 

περί 42.000 επαγγελματίες του χώρου. 

Οι συμμετέχουσες εταιρείες παρουσίασαν σε αυτές τις εκθέσεις τις συλλογές τους για την 

περίοδο Φθινόπωρο-Χειμώνας 2018-2019, οι οποίες σχετίζονταν εν μέρει με την εορταστική 

περίοδο των Χριστουγέννων. Δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί μελέτες σχετικά με την πρόθεση 

των οικογενειακών δαπανών για αυτές τις διακοπές - συνήθως ανακοινώνονται τον 

Νοέμβριο- ωστόσο το περασμένο έτος, τα ισπανικά νοικοκυριά ξόδεψαν κατά μέσο όρο 252 

ευρώ για να αγοράσουν δώρα την περίοδο των εορτών, ποσό που υποδήλωνε αύξηση 

ύψους 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ενδύματα/αξεσουάρ/ψευδοκοσμήματα, 

υποδήματα, παιχνίδια, αρώματα και διακοσμητικά ήταν οι πέντε πιο συχνές κατηγορίες 

δώρων που επιλέχθηκαν.  

Οι έμποροι αναμένουν να συνεχιστεί η τάση αυτή φέτος, αν και ο δείκτης εμπιστοσύνης των 

καταναλωτών που εκτιμήθηκε από το Ισπανικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), 

μειώθηκε κατά 3,7 μονάδες τον Αύγουστο, παραμένοντας, ωστόσο, πάνω από το όριο των 

100 για τρίτο συνεχόμενο μήνα (102,4), στοιχείο το οποίο αποτιμάται θετικά από το εδώ 

Υπουργείο Οικονομίας.  

Η έκθεση Intergift για είδη δώρου είναι η παλαιότερη εκ των τριών. Η διοργάνωση τόνισε ότι 

αυτή η έκθεση ήταν η πιο πλήρης που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία έτη, αυξάνοντας 

τον αριθμό των συμμετεχόντων σε περισσότερους από 1.000, με εθνικές και διεθνείς μάρκες. 

Οι εκθέτες χωρίζονται σε πέντε περίπτερα και οργανώνονται ανά περιοχές.  
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Στην έκθεση Bisutex, η οποία αφορά το κόσμημα, το ψευδοκόσμημα και τα αξεσουάρ, 

συμμετείχαν περισσότερες από 550 επιχειρήσεις και μάρκες από 20 διαφορετικές χώρες. Η 

εν λόγω έκθεση έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα για επέκταση εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ των χωρών εντός και εκτός Ισπανίας. Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν 

δώδεκα ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, παρουσιάζοντας τις 

δικές τους σειρές από κοσμήματα, ρολόγια και αξεσουάρ. 

Η έκθεση Madridjoya, η οποία αφορά το κόσμημα και την ωρολογοποιία, διεξήχθη με τη 

συμμετοχή 252 μαρκών, από 10 διαφορετικές χώρες, παρουσιάζοντας τις δικές της σειρές. 

Μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών από το εξωτερικό ήταν και μία ελληνική. 

Η έμφαση στην Eλληνική συμμετοχή 

Οι εκθέσεις Bisutex-Μadridjoya Metropolis διεξήχθησαν με τη συμμετοχή δεκατριών Ελλήνων 

εκθετών. Δεν υπήρξαν ελληνικές συμμετοχές στην Ιntergift. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές 

εταιρείες που εντόπισε το Γραφείο μας, μέσω του φορέα διοργάνωσης IFEMA, ήταν οι εξής: 

 Η εταιρεία VISETTI, η οποία ήταν και η μόνη που μετείχε στην έκθεση Μadridjoya για 
την ωρολογοποιία και ασημένιο/χρυσό κόσμημα, ήρθε για πρώτη φορά στην έκθεση 
πριν από ένα χρόνο, διαθέτει ήδη Ισπανό αντιπρόσωπο που την πρόσεξε εξαρχής και 
είναι πολύ ικανοποιημένη από την εδώ αγορά.    

 ΑΧΕL ACCESSORIES A.E.: η γνωστή ελληνική εταιρεία αξεσουάρ, με αξιοσημείωτη 
παρουσία σε Ελλάδα και σταδιακά στο εξωτερικό, η οποία, από τη συμμετοχή της 
στην Βisutex 2017, διαθέτει πλέον στρατηγικό επενδυτή για την ανάπτυξή της, ενώ 
έχει ήδη φυσική παρουσία με ένα κατάστημα στη Μαδρίτη και σύντομα προχωρά στη 
δημιουργία δεύτερου σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας. 

 ΝΙΚΟLIS GROUP S.A. (μεταλλικά στοιχεία, κεραμικά, ξύλο+πλέξι, υλικά μόδας): η 
εταιρεία ανήκει στους διεθνείς διαμορφωτές τάσεων μόδας στους συγκεκριμένους 
κλάδους και εξάγει σε πάνω από 40 χώρες. Διαθέτει ένα κατάστημα στη Βαρκελώνη 
από τον Ιούλιο τ.έ. και στοχεύει στρατηγικά στην αγορά της Ισπανίας. 

 SLEVORI: ασημικά και εικόνες υψηλής ποιότητας και σε μεγάλη ποικιλία. Η εταιρεία, η 
οποία συμμετείχε για δεύτερη μόλις χρονιά στην έκθεση, διαθέτει ήδη Ελληνοισπανό 
αντιπρόσωπο, ο οποίος θα εργαστεί για την προώθηση των προϊόντων αυτών σε όλη 
τη χώρα. 

 DOCA: τσάντες, υποδήματα, αξεσουάρ, ρούχα. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων, έχει την απαραίτητη εμπειρία και στοχεύει στην έρευνα αγοράς για ίδρυση 
καταστήματος στη Μαδρίτη εντός διετίας. 

 OPUS4-GREECE K.MOURATIDOU & CO: χαρακτηριστικά χειροποίητα κοσμήματα 
σε εξαιρετική ποικιλία, με έντονη παρουσία στο εξωτερικό και μεγάλη δυναμική για τη 
συνέχεια, ει δυνατόν και με ίδρυση καταστήματος στη Μαδρίτη. 

 PASSIONFASHION: γυναικεία και παιδικά κοσμήματα, κοσμήματα 
κοστουμιών/δερμάτινων προϊόντων, μεταλλικά στοιχεία. Καινοτόμα εταιρεία, με 
εμπειρία σαράντα τριών ετών και καλή γνώση της ισπανικής αγοράς με Ισπανούς 
συνεργάτες. 
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 VERDE BAGS & ACCESSORIES: τσάντες, αξεσουάρ. Η εταιρεία συμμετέχει εδώ και 
έξι χρόνια στις συγκεκριμένες εκθέσεις και στοχεύει στη δυναμική ανάπτυξή της διά 
αντιπροσώπων. 

 EXNOVO: η εταιρεία έρχεται στην έκθεση από πέρυσι και κατασκευάζει χειροποίητα 
κοσμήματα, ιδιαίτερης τεχνοτροπίας. Θα στηρίξουν την εξαγωγική τους προσπάθεια 
στην Ισπανία κατά το δυνατόν περισσότερο. 

 FRANGOS JELEWRY: χειροποίητα κοσμήματα με κρυστάλλους και ημιπολύτιμους 
λίθους υψηλής αισθητικής. Η εταιρεία έχει επανέλθει στην ισπανική αγορά και 
εκθέσεις από πέρυσι μετά από απουσία ορισμένων χρόνων και στοχεύει στη συνέχιση 
της παρουσίας της. 

 DIMITRIADIS ART WEAR: βιοτεχνία ιδιαίτερων ψευδοκοσμημάτων υψηλής 
ποιότητας, με συνεχή παρουσία στην αγορά και τις εκθέσεις της Ισπανίας. 

 SPYRILIOTI’S BROS HANDMADE JEWELRY: ιδιαίτερα χειροποίητα κοσμήματα. Η 
εταιρεία μετρά δεκαετίες στο χώρο και έχει επανέλθει στην ισπανική αγορά και 
εκθέσεις από πέρυσι μετά από απουσία ορισμένων χρόνων καθώς διαθέτει ήδη 
εδραιωμένη παρουσία και συνεργασίες στο εξωτερικό. 

 HERA BIJOUX HAND MADE JEWELRY: η εταιρεία, η οποία λειτουργεί από το 1974, 
κάνει εδώ και μικρό χρονικό διάστημα, δυναμική προσπάθεια στις αγορές του 
εξωτερικού, με προεξάρχουσα την Ισπανία, στην οποία στοχεύει να συνεχίσει να 
έρχεται, με στόχο τη δημιουργία ισχυρού πελατολογίου. 

 
Aκόμη, εντοπίσαμε εκπροσώπους ορισμένων ελληνικών εταιρειών που επισκέφθηκαν την 

έκθεση διερευνητικά με την προοπτική μελλοντικής συμμετοχής τους. Η ανεύρεση 

αντιπροσώπου στην Ισπανία αποτελεί πολύ συχνό αίτημά των εταιρειών σε όλες τις επαφές, 

ωστόσο, ειδικά στον κλάδο του κοσμήματος, δε φαίνεται τούτο να αποτελεί τεράστια 

πρόκληση, καθώς οι περισσότεροι, όπως μας ανέφεραν, εντοπίζουν ή εντοπίζονται σχετικά 

εύκολα από ξένους αντιπροσώπους, εντός διετίας κατά μέσο όρο.  

 

Το Γραφείο OEY επισκέφθηκε τις εκθέσεις την πρώτη καθώς και την τελευταία ημέρα 

διεξαγωγής τους και ήρθε σε επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες μία προς 

μία, τα στελέχη τους και τους Ισπανούς αντιπροσώπους, κατέγραψε τις απόψεις και τις 

ανάγκες τους και τους ενημέρωσε ενδελεχώς για την κατάσταση της οικονομίας της 

φιλοξενούσας χώρας και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς. Εν κατακλείδι, τους παρότρυνε να 

συνεχίσουν την προσπάθεια συστηματικής εδραίωσης στην Ισπανία, δεδομένης της ανόδου 

που καταγράφουν σχεδόν όλοι οι δείκτες της ισπανικής οικονομίας. Ιδίως στο κομμάτι της 

αγοράς, στο οποίο επικεντρώνονται οι περισσότερες εκ των ελληνικών μικρομεσαίων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται στον μέσο αγοραστή, η Ισπανία των 46,5 

εκατομμυρίων πολιτών, διαθέτει ευρύτατο αγοραστικό κοινό. Εξάλλου, σχεδόν όλα τα 

ελληνικά περίπτερα παρουσίασαν υψηλή επισκεψιμότητα και ήδη από την πρώτη ημέρα 

κατέγραφαν ικανοποιητικότατο αριθμό παραγγελιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και πολλές από τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις είναι κοινές με 

όσες καταγράφηκαν στην πρόσφατη έκθεση ΜΟΜΑD METROPOLIS, οι συνθήκες της 
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αγοράς αποδεικνύονται ακόμη πιο ώριμες για το ελληνικό κόσμημα, το ψευδοκόσμημα και 

ορισμένες υποκατηγορίες (ωρολόγια, ασημικά, εικόνες, είδη δώρων). Ανεξαιρέτως, οι 

δεκατρείς εκθέτες επιβεβαίωσαν με ενθουσιασμό τη συχνή αναφορά του Γραφείου μας στην 

άνοδο της ισπανικής αγοράς σε τέταρτη δύναμη του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και το 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας της διαθέτει σημαντική αγοραστική δύναμη με 

πολλές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, τη στιγμή που οι μεγάλες αγορές της Γερμανίας, 

της Γαλλίας και της Ιταλίας αρχίζουν να παρουσιάζουν σημάδια κορεσμού, δεδομένου και του 

διπλάσιου ή υψηλότερου κόστους συμμετοχής στις παγκόσμιες διεθνείς εκθέσεις αυτών των 

χωρών (αντίστοιχη της ΒΙSUTEX, είναι η γαλλική Βιjorcha Paris, 07-10.09.2019 και η ιταλική 

Ηοmi 14-17.09.2019, στις οποίες μετείχαν ταυτόχρονα οι περισσότεροι από τους συνομιλητές 

μας στις ελληνικές επιχειρήσεις, μοιράζοντας το χρόνο και το προσωπικό τους ουσιαστικά σε 

τρεις εκθέσεις). 

 
Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι η ίδρυση υποκαταστημάτων και / ή Showroom στην Ισπανία 

βρίσκεται στα μελλοντικά σχέδια σχεδόν όλων των εταιρειών, με τις οποίες συνομιλήσαμε 

ενώ η επέκταση και η δημιουργία νέων αποτελεί σκέψη σε όσες διαθέτουν ήδη ένα 

κατάστημα ή ισχυρό αντιπρόσωπο. Ακόμη, οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων μας 

μετέφεραν την εμπειρία τους από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας συχνά ότι το 

σήμα “Made in Greece” στο κόσμημα, τους βοήθησε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι 

περίμεναν οι ίδιοι στην εξαγωγική τους προσπάθεια στο εξωτερικό, η οποία, ομολογουμένως, 

εντάθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όλοι ανταποκρίθηκαν ένθερμα στο κάλεσμα του 

Γραφείου μας για ανάπτυξη συνεργειών στις επόμενες διοργανώσεις των εκθέσεων και 

διατύπωσαν συγκεκριμένα αιτήματα (λχ. ανεύρεση μεταφορέων-αποθηκευτών για τη φύλαξη 

μέρους των εκθεμάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις επόμενες εκθέσεις, ιστότοπους 

παροχής οικονομικών στοιχείων και ισολογισμών ισπανικών εταιρειών, έρευνες αγοράς, 

δυνατότητα γραφείου μας για διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων κ.ά.), στα οποία ήδη 

ανταποκριθήκαμε. 

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

εξακολουθούμε να θεωρούμε σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για 

την είσοδο και εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς ο τομέας του κοσμήματος 

προσφέρεται πολύ δυναμικά για την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα. 

Συνεπώς, περί τα τέλη του 2018, το Γραφείο ΟΕΥ θα επικαιροποιήσει τη σχετική έρευνα 

αγοράς που είχε συντάξει προ έτους, θα ασχοληθεί συστηματικά με τη συμμετοχή των 

ελληνικών εταιρειών στις εκθέσεις που θα λάβουν χώρα τον Φεβρουάριο 2019, την ίδια 

μάλιστα χρονική περίοδο με την έκθεση μόδας ΜOMAD METROPOLIS και, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του, θα στηρίξει τις ελληνικές εταιρείες που επιθυμούν με επεκταθούν είτε 

εξαγωγικά είτε διά της λειτουργίας καταστημάτων τους εδώ.       

Άλια Ν. Παπαναστασίου 
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Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 


