
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ  
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Kαθώς τα ενδύµατα/υποδήµατα και τα είδη από γουνοδέρµατα είναι από τα 

σηµαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας µας, το Γραφείο ΟΕΥ έχει ήδη µελετήσει 

την εδώ αγορά αυτών. Παρατίθενται κατωτέρω, συνοπτικώς, οι εξής πληροφορίες: 

 

 

Α) Ενδύµατα – Υποδήµατα:  

 

Ο τοµέας ενδυµάτων-υποδηµάτων στο Αζερµπαϊτζάν διακρίνεται στο τµήµα της 

πολυτελούς ένδυσης/υπόδησης και στο τµήµα ετοίµων ενδυµάτων και υποδηµάτων. Το 

πρώτο τµήµα εκπροσωπείται από πλειάδα καταστηµάτων µεγάλων διεθνών οίκων (λ.χ. 

Ferragamo, Armani, Burberry, Μαx Mara κ.α.), τα οποία ελέγχονται εξ’ολοκλήρου από 

έναν επιχειρηµατικό οίκο και λειτουργούν µε το σύστηµα δικαιοχρησίας (franchise).  Ως 

εκ τούτου, ουδείς ελληνικός οίκος ανήκει στην παραπάνω κατηγορία και εξ’αυτού δεν 

δύναται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του προαναφερθέντος επιχειρηµατικού οίκου. Το 

δεύτερο τµήµα χαρακτηρίζεται από την παρουσία τουρκικών και κινεζικών ενδυµάτων-

υποδηµάτων, η πλειονότητα των οποίων εισάγεται µε τη µέθοδο του «εµπορίου της 

βαλίτσας». Οποιαδήποτε προσπάθεια εισόδου στην εδώ αγορά ήταν έως τώρα 

καταδικασµένη, λόγω υψηλοτέρου κόστους σε σχέση µε τα προϊόντα κινεζικής και 

τουρκικής προέλευσης. Εάν, παρόλα ταύτα, υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

πιστεύουν ότι µπορούν να δραστηριοποιηθούν στην εδώ αγορά και διαθέτουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα, θα πρέπει να ιδρύσουν εδώ θυγατρικές εταιρείες, είτε, το προτιµότερο, 

να αναζητήσουν τοπικούς εταίρους. 

 

 

Β) Είδη από γουνοδέρµατα: 

 

Η ποιότητα της ελληνικής γούνας είναι ήδη γνωστή στην αζερική αγορά. Παρά ταύτα, η 

αγορά έχει µικρό µέγεθος, η δε χώρα έχει κλιµατικές συνθήκες ανάλογες µε τις 

ελληνικές. Προσέτι η αγοραστική δύναµη του µέσου Αζέρου υπολείπεται σαφώς αυτής 

του αντιστοίχου λ.χ. Ρώσου (το 60% του πληθυσµού της χώρας ζει στα όρια της 

φτώχειας). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν τρεις κυρίως εισαγωγικοί οίκοι (έκαστος 

ανταγωνιζόµενος τον έτερο), στελέχη των οποίων µεταβαίνουν συχνά στην Καστοριά, 

στην Κοζάνη και στην Αθήνα, απ’ όπου προµηθεύονται το 80% των εµπορευµάτων τους 

ως πελάτες των σχετικών ελληνικών επιχειρήσεων (γουνοποιών και καταστηµάτων). 

Επειδή η εδώ αγορά δεν έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καλό θα ήταν να διατηρηθεί 

η σηµερινή της οργάνωση. 

 

 

 

 



 

Γ) Συµπεράσµατα: 

 

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι εξαγωγικές µας δυνατότητες στον τοµέα του 

ενδύµατος στο Αζερµπαϊτζάν είναι εξαιρετικά περιορισµένες και ότι η προσπάθειά µας 

θα πρέπει να επικεντρωθεί στη συνέχιση των υπαρχουσών συνεργασιών στον τοµέα των 

ειδών από γουνοδέρµατα. Για το λόγο αυτό, το Γραφείο ΟΕΥ διατηρεί επαφές και 

συνεργάζεται µε τους προαναφερόµενους εισαγωγικούς οίκους ενώ συµβάλλει στη 

διοργάνωση εδώ επιδείξεων µόδας ελληνικών ειδών από γουνοδέρµατα που 

πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους ως άνω οίκους, στοιχεία 

επικοινωνίας και εταιρικών προφίλ παρατίθενται πιο κάτω. Τελευταία στοχευµένη 

προωθητική ενέργεια αποτέλεσε η οργάνωση επίδειξης ελληνικής γούνας –

συνδυασµένης µε άλλα στοιχεία ελληνικής µόδας - από το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία 

µε έναν από τους παρατιθέµενους οίκους σε εδώ διµερές επιχειρηµατικό φόρουµ (6-8 

Μαρτίου 2013), την έναρξη των εργασιών του οποίου κήρυξε ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών, κ. Κούρκουλας.  

 

 

 

                Α. Ν. Παπαναστασίου 

                Προϊσταµένη Γραφείου ΟΕΥ Μπακού 

                Iανουάριος 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUR COMPANIES 

 

 

PROFILES 

 

KAROLINA VALLIANT 

Address: Baku, shopping center “Bina” 

Tel: (00994 12) 446 90 90 

Mob: (00994 50 or 55) 365 77 77 

Mr.Hasanov Elman (00994 50) 211 89 29 

Mr.Abbas Khayyam 

Mr Hasanzadeh Samir 

E-mail: info@karolinavaliant.com 

Web: http://karolinavaliant.com/en/ 

 

They are in the market under the brand name Karolina Valiant. Greek Partners are: Tsoukas 

Bros., Liangiotti, Manzari, Allessandro Bosso, Imberia, Chinchila House, Papadopoulos; 

Main shop is located in the Bina Trade Center, 1400 sq meters. Also they own shops in Moscow, 

Kyiv; About 2000 permanent clients; 11-13 wholesale traders mainly from Dagestan, Chechen 

Republic and other Southern Caucasus Republic. They have the card system; 

70% of all products sold by Karolina Valiant are of Greek origin. 

 

 

FEMINA 

Address: Sadarak Trade Center, ELIT building 

Tel: (00994 12) 511 69 57 

Cell: (00994 50) 300 38 38 

E-mail: info@femina.az 

Web: www.femina.az 

Manager: Mr. Mirzaliyev Ruslan 

Deputy Manager (brother/main contact) Mirzaliyev Elnur (00994 50) 614 73 73 

 

They are working with major fur producing companies. Share of the Greek producers in the 

import of fur products is about 40 percent. The rest comes from Italy, China and other. 

Number of regular clientele is 40-50 individuals, who are constantly receiving notifications on 

new collection. Also, a number of clients lays on traders from Russia, mainly Dagestan, 

Chechnya and other Caucasus autonomous republics within Russia. Femina provide them with 

free transportation and accommodation during their visit to Baku. Main way of receiving the 

orders is through cargo.  

 

 

 

 

 

 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπακού, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 

Caspian Plaza III, 44, J. Jabbarli Str., AZ 1065, Baku, Τηλ: (+99412) 492 46 80, 

Fax. (+99412) 492 46 45, E-mail: ecocom-baku@mfa.gr , Website: www.agora.mfa.gr/az48 



 

CHRISTINA 

Address: Baku city, Azerbaijan 

Shopping center “Sadarak”, “Elite” 

Tel.: +99412 408 19 19 

Mob: +99450 309 85 85, +99450 315 19 19 

E-mail: info@kristinafurs.az  

Web: http://kristinafurs.az 

Contact person: Mr. Asef Heyderov   

Mob: +99450 322 07 76 

 

Two thirds of the imports of “Kristina Furs” come from Greece followed by Italy and 

China. They not only bring furs from Greece but also women accessories like gloves, 

bags etc. They currently have a 2500 sq. m shop in Sadarak Trade Center. They are 

planning to open a new shop in the Center of the City (They had one but it was small).  

They also have a distribution center in Russia and customers from Daghestan, Chechnya 

are frequent. They have about 180 employees in total. Import is mainly done by air cargo. 

They participate in the fur shows in different countries of the world. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μπακού, Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων 

Caspian Plaza III, 44, J. Jabbarli Str., AZ 1065, Baku, Τηλ: (+99412) 492 46 80, 

Fax. (+99412) 492 46 45, E-mail: ecocom-baku@mfa.gr , Website: www.agora.mfa.gr/az48 


