Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Μαδρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2017
Ολοκληρώθηκε η τετραήμερη Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος (BISUTEX, INTERGIFT και
ΜADRIDHOYA), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από 20-24.09.2018 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 31.01.2018 έως τις 04.02.2018.
Στην εν θέματι διοργάνωση με κύριο στόχο την προσέλκυση αγοραστών για τις καλοκαιρινές
συλλογές κοσμήματος 2018, είχαν παρουσία συνολικά 801 εκθέτες από 24 χώρες, οι οποίοι,
ωστόσο, αντιπροσώπευαν πάνω από 1.500 ετικέτες προϊόντων. Οι Ισπανοί εκθέτες αποτελούσαν
περί το 40%, ενώ στο υπόλοιπο ποσοστό δέσποζαν εταιρείες από την Ευρώπη (Γερμανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ελβετία), την Ινδία, την Τουρκία και τη Βενεζουέλα. Την έκθεση
επισκέφθηκαν γύρω στις 40.000 τοπικοί και διεθνείς επαγγελματίες από τον χώρο του
κοσμήματος.
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ενημερώθηκε, μέσω του διοργανωτή, για την συμμετοχή έντεκα (11)
ελληνικών εταιρειών: PRINCE INTERNATIONAL S.A., ANDREAS DIMITRIADIS, AXEL
ACCESSORIES A.E., DOCA, EX NOVO BIJOUX, MAK CREATIONS, OPOUS 4 GREECE, MINT
BY ACHILLEAS, NIKOLIS GROUP S.A., PASSION FASHION A&D- PSOMOPOULOS&CO,
VERDE BAGS & ACCESSORIES.
Το Γραφείο πραγματοποίησε σειρά επαφών με όλους τους Έλληνες εκθέτες πριν από την έλευσή
τους, κατέγραψε τις απόψεις τους, υπογράμμισε την υποστήριξη του Γραφείου κατά την
παραμονή και συμμετοχή τους στην ‘Έκθεση, ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους και τους
απέστειλε χρηστικό ενημερωτικό υλικό (καταλόγους Ισπανών εισαγωγέων, οδηγό επιχειρείν του
Γραφείου, κ.α.)
Ακόμη, μαζί με εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Ισπανίας – Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στην έκθεση και συνάντηση με όλες τις ελληνικές εταιρείες και τους εκπροσώπους τους
για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την αγορά της Ισπανίας. Οι περισσότεροι από τους
εκθέτες διαθέτουν παρουσία αρκετών ετών στην εδώ αγορά, την οποία θεωρούν πολύ καλή για
το ελληνικό κόσμημα, συμμετέχουν παραδοσιακά στην συγκεκριμένη έκθεση δύο φορές το χρόνο
και αναζητούν διεύρυνση των υπαρχουσών συνεργασιών με Ισπανούς αγοραστές.
Οι διοργανωτές της έκθεσης, όπως και στην διεθνή έκθεση μόδας ΜΟMAD (η επόμενη θα λάβει
χώρα από 02-04.02.2018), εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την συμμετοχή των ελληνικών
εταιρειών κοσμημάτων, των οποίων εξάλλου η παρουσία θα συνεχιστεί και στην επόμενη διεθνή
έκθεση κοσμήματος που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη τον Φεβρουάριο του 2018. Συνολικά, και για
τις δύο ισπανικές εκθέσεις (τέσσερις διοργανώσεις, οι δύο εκ των οποίων συμπίπτουν χρονικά
τον Φεβρουάριο 2018), υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχουσών εταιρειών από
την Ελλάδα θα ανέλθει σε σαράντα.
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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