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ΣΕΟΥΛ 
 

Απολογισμός Αποστολής Κορεατών αγοραστών σε Διεθνή Έκθεση 

Γούνας Καστοριάς 2019 
 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή της πολυάριθμης αποστολής Κορεατών αγοραστών στην 

44η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς (2-5 Μαΐου). Στην πόλη της Καστοριάς μετέβησαν δεκατέσσερις 

Κορεάτες επιχειρηματίες από εννέα εταιρείες και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Γούνας Κορέας (Korean 

Fur Association), συνοδευόμενοι από τον υπογράφοντα και την επιτόπια υπάλληλο του Γραφείου ΟΕΥ 

Σεούλ. Τέσσερις (4) από τις εταιρείες ήταν “παραδοσιακοί αγοραστές”, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί ξανά 

στο παρελθόν την Έκθεση Καστοριάς (MANIE/WOORI TRADING, JINSUNG FUR, WOODAN FUR, 

YOONJIN FASHION), τρεις (3) εταιρείες επισκέφθηκαν την Έκθεση για πρώτη φορά (YOONJIN 

INDUSTRY, LEERE FUR, GLOBAL DONGHYUN), ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν στην αποστολή 

και δύο (2) νέες μεγάλες εταιρείες από τον ευρύτερο χώρο των ειδών πολυτελείας, οι οποίες ενδιαφέρονται 

για ευρύτερες συνεργασίες και συμπαραγωγές (ST DUPONT, SAMSUNG FASHION GROUP). 

Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων καλύφθηκε από το Enterprise Greece ενώ οι μετακινήσεις 

εντός της χώρας μας και η συνολική φιλοξενία αποτέλεσαν ευγενική προσφορά του Συνδέσμου 

Γουνοποιών Καστοριάς “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”. Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

θερμά τόσο το Enterprise Greece για την αρμονική συνεργασία όσο και τους ανθρώπους του Συνδέσμου 

Γουνοποιών για την τεράστια οργανωτική προσπάθεια και την καλή θέληση που επέδειξαν στην 

αντιμετώπιση των  μικροπροβλημάτων που αναπόφευκτα προκύπτουν από την διοργάνωση μιας έκθεσης 

αυτού του βεληνεκούς σε μια επαρχιακή πόλη. Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Enterprise 

Greece – Ένωσης Γουνοποιών και Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ έχει καταστεί ευρύτερα γνωστή στους κύκλους 

της επιχειρηματικής κοινότητας του κλάδου της γούνας στη Νότιο Κορέα και πραγματικά μας βοηθά πολύ 

στην προσέλκυση αξιόλογων εταιρειών. 

Όλοι οι Κορεάτες επιχειρηματίες πραγματοποίησαν πολυάριθμες επαφές και παραγγελίες ενώ μας 

εξέφρασαν την ομόφωνη ικανοποίησή τους για την ποιότητα των προϊόντων και τον επαγγελματισμό των 

συνομιλητών τους. Καθώς η μέση Κορεάτισσα καταναλώτρια διαθέτει ήδη 2-3 γούνινα παλτά μινκ (κυρίως 

blackglama), η προσοχή των Κορεατών εμπόρων στράφηκε φέτος σε ακριβότερες γούνες από sable 

(zibellina), lynx & chinchilla.  
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Εφόσον πολλές φορές οι παραγγελίες δεν οριστικοποιούνται άμεσα αλλά μετά την παρέλευση ενός 

χρονικού διαστήματος διαβουλεύσεων μεταξύ πωλητών και αγοραστών, θα επανέλθουμε σε εύθετο χρόνο 

προκειμένου να εξακριβώσουμε τα απτά εμπορικά αποτελέσματα και θα ενημερώσουμε σχετικά. 

Το μέγεθος της Έκθεσης προκαλεί πραγματικά εντύπωση, ενώ υπάρχει σχεδιασμός περαιτέρω 

επέκτασής της. Η Διεθνής Έκθεση Καστοριάς αποτελεί σήμερα μία από τις τρεις σημαντικότερες Εκθέσεις 

Γούνας παγκοσμίως, μαζί με την Έκθεση του Μιλάνου και του Χονγκ Κονγκ. Αρκετοί Κορεάτες 

επιχειρηματίες μας εκμυστηρεύτηκαν ότι η Έκθεση του Χονγκ Κονγκ φθίνει τα τελευταία χρόνια με ταχείς 

ρυθμούς ενώ εφέτος ήταν σχεδόν απογοητευτική, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη και σκέψεις 

κατάργησής της στο ορατό μέλλον. Επιπρόσθετα, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Εκθέσεων του Μιλάνου 

και του Χονγκ Κονγκ κατά το προσεχές έτος περίπου συμπίπτουν, με αποτέλεσμα πολλές Κορεατικές 

εταιρείες του κλάδου να εξετάζουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν μόνο το Μιλάνο και την Καστοριά.  

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα παράθυρο προοπτικής για την Καστοριά να καταστεί μία από 

τις δύο μεγαλύτερες Εκθέσεις στον κόσμο και να αναβαθμιστεί συναφώς, τόσο σε επίπεδο εθνικών και 

διεθνών συμμετοχών, όσο και σε ότι αφορά στους αριθμούς και την διαφοροποίηση προέλευσης των 

αλλοδαπών επισκεπτών. 

Την στιγμή αυτή, η Έκθεση δίνει την εντύπωση πως απευθύνεται σχεδόν μονοσήμαντα σε Ρώσους 

αγοραστές, με μόνη αναγνωρίσιμη προσθήκη την Κορεατική αντιπροσωπεία και λοιπούς μεμονωμένους 

αγοραστές από άλλες χώρες. Η Ρωσική αγορά είναι φυσικά πολύ σημαντική για τα ελληνικά γουναρικά, 

είναι όμως και ασταθής και, όπως έχει δείξει η εμπειρία, η αποκλειστική εστίαση σε αυτή ενέχει 

σοβαρότατους επιχειρηματικούς κινδύνους.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνουμε στο Enterprise Greece και στον Σύνδεσμο 

Γουνοποιών Καστοριάς την ενίσχυση και επέκταση του προγράμματος πρόσκλησης αγοραστών στην 

προσεχή Έκθεση του 2020. Το εν λόγω πρόγραμμα θα πρέπει να συμπεριλάβει αγοραστές και από άλλες 

χώρες που εισάγουν γούνες. Σε ότι αφορά στο γεωγραφικό χώρο της Άπω Ανατολής, η Νότια Κορέα 

αποτελεί έναν επιτυχημένο πιλότο, καθώς συνδυάζει τρία βασικότατα για την γούνα στοιχεία: Ευμάρεια 

σε συνδυασμό με ισχυρή μεσαία τάξη, κρύο χειμώνα και παντελή έλλειψη ακτιβισμού εναντίον της 

φυσικής γούνας. Τα στοιχεία αυτά ισχύουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε αρκετές χώρες της 

περιοχής, ώστε θα μπορούσε να προσκληθεί δοκιμαστικά για το 2020, μικρός αριθμός αγοραστών από την 

Ιαπωνία, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν. Ειδικά η απουσία ή η υποτονική παρουσία ακτιβισμού 

θα μπορούσε να καταστήσει την γεωγραφική περιοχή της Άπω Ανατολής σημαντικό κέντρο πωλήσεων για 

την ελληνική γούνα κατά τα προσεχή 15-20 χρόνια. Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Γουνοποιών, θα πρέπει να εντοπιστούν και άλλες αγορές-στόχοι για τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου 

ώστε να προσκληθούν πελάτες και από εκεί (π.χ. Ιράν). 

Ταυτόχρονα, η προσέλευση μεγαλύτερου και πιο διαφοροποιημένου ως προς την εθνική και 

γεωγραφική προέλευση αριθμού αγοραστών και η εκδηλωθείσα ζήτηση πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουν 
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στην αντίστοιχη διαφοροποίηση και εμπλουτισμό του σχεδιασμού των ελληνικών γουναρικών, ο οποίος 

αυτή τη στιγμή είναι κάπως μονότονος και επαναλαμβανόμενος αφού στοχεύει στην προσέλκυση της 

Ρωσίδας καταναλώτριας. 

Πέραν τούτου, προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνωρισιμότητα και να προβληθεί η ποιότητα των 

προϊόντων μας σε διεθνές επίπεδο, αποτελεί απόλυτη ανάγκη η δημιουργία εμπορικής ονομασίας (brand 

name) “Γούνα Καστοριάς” και στη συνέχεια η προστασία της και η υιοθέτηση και υποχρεωτική χρήση 

της σε όλα τα προϊόντα ελληνικής γούνας. Η εμπορική αυτή ονομασία θα πρέπει να συνδεθεί με την 

πλούσια ιστορία της γούνας στην περιοχή και να δημιουργηθεί έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, 

βασισμένα σε ιστορικά σημεία καμπής και ανέκδοτα. Το εν λόγω υλικό μπορεί στη συνέχεια να 

μεταφραστεί στις γλώσσες των προαναφερθέντων αγορών-στόχων ώστε να ενισχύσει την συνειδητοποίηση 

των εκεί καταναλωτών για την ελληνική γούνα και να συμβάλλει στη διεθνή προώθηση και προβολή της. 

Πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να τύχει τόσο της οργανωτικής όσο και της 

οικονομικής στήριξης του Enterprise Greece, καθώς μάλιστα η όλη οικονομία του Νομού Καστοριάς είναι 

αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με τον εξωστρεφή κλάδο της παραγωγής γούνας.  

Σε ότι αφορά, τέλος, στην Κορέα, η χώρα της Άπω Ανατολής εξακολουθεί να αποτελεί μια φυσική 

και ισχυρή αγορά για την ελληνική γούνα, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Εξάλλου, κατά το 

παρελθόν έτος η Ελλάδα εξήγαγε προς τη Νότιο Κορέα προϊόντα γούνας συνολικής αξίας 4,34 

εκατομμυρίων $ Η.Π.Α., εκ των οποίων 1,23 εκ. $ κατεργασμένα δέρματα και 3,11 εκ. $ ενδύματα και 

αξεσουάρ γούνας (700 χιλ. $ ήταν η αξία των παραγγελιών που δόθηκαν από την Κορεατική αποστολή 

κατά την περυσινή Διεθνή Έκθεση). Συμπερασματικά, η σχέση κόστους/οφέλους της δράσης πρόσκλησης 

Κορεατών αγοραστών στη Διεθνή Έκθεση Καστοριάς είναι καταφανώς ιδιαίτερα ευνοϊκή και προτείνεται 

σαφώς η συνέχισή της. 
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