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Mücevher sektörünün bölgedeki en büyük ticaret platformu… 
 

Istanbul Jewelry Show, mücevher 
sektörünü 52. kez bir araya getiriyor! 

 

Mücevher sektörünün bölgedeki en önemli fuarı Istanbul Jewelry Show, 06-09 Ekim 2022 

tarihleri arasında 52. kez İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. 

Istanbul Jewelry Show, sektör liderlerinin en yeni ürün, hizmet ve teknolojik çözümleri 

deneyimleyebileceği ve tedarik edebileceği, trendlerin belirleneceği ve katılımcılarla 

alıcılar arasında yeni iş anlaşmalarının gerçekleşeceği güvenli bir platform sunuyor.  

 

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan Istanbul Jewelry Show, sektörün önemli 

firma ve markalarını, mücevher sektörü profesyonelleriyle güvenli bir şekilde bir araya getirerek, 

yeni iş birliği fırsatları ve benzersiz bir bilgi paylaşımı sağlıyor.    

 

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve 

gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman  ve  yan  

sanayi,  kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayan 800 katılımcı firma ve 

marka yer alacak. 52. defa düzenlenecek fuar; Doğu Avrupa'dan Yakın Asya'ya kadar dünya 

çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün 

ve koleksiyonlarını, 125’i aşkın ülkeden gelecek yaklaşık 23.000 sektör profesyonelinin beğenisine 

sunacak. 
 

1986’dan beri sektörün ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan Istanbul Jewelry Show fuarları, dünyanın 

en büyük ve önde gelen fuar organizatörü Informa Markets tarafından düzenlenmektedir. 

Informa Markets 7 ülkede düzenlediği 17 mücevher fuarı ile sektörde köklü bir geçmişe ve 

uzmanlığa sahip. Bulunduğu portföyün gücünü de alan Istanbul Jewelry Show, tüm mücevher 

sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği bir fuar konumunda.  
 

Uluslararası alım heyeti fuar kapsamında ağırlanacak 

İhracatı arttırmak, ihraç ürünleri için yeni pazarlar keşfetmek ve satıcıların mevcut pazar payını 

korumasını sağlamak amacıyla “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştirilecek. Program 

kapsamında sektörün önemli firma ve markalarının temsilcileri alıcı olarak ağırlanacak. 

 

Mücevher tasarımının nabzı yine Designer Market’te atacak! 

Istanbul Jewelry Show kapsamında düzenlenen Designer Market'te yer alan tasarımcılar, en son 

tasarımlarını fuar ziyaretçilerine sergileyecekler. Her geçen yıl büyüyen ve ilgiyle takip edilen 

http://www.istanbuljewelryshow.com/
http://www.informamarkets.com/
https://www.informamarkets.com/en/home.html
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Designer Market, dünya mücevher piyasasına yön veren tasarımların ilk kez sergilendiği, 

tasarımcıların, üreticilerle bir araya gelerek fikir alışverişi yaptığı ve gelecek yılın mücevher 

tasarımları fikirlerinin oluşturduğu özel bir alandır. 
 

 

www.istanbuljewelryshow.com 

Fuar sadece sektör profesyonellerine yöneliktir, halka açık değildir. 

Informa Markets Hakkında 

Informa Markets, endüstrilerin ve uzmanlaşmış pazarların ticaret faaliyetlerinde bulunmaları, yenilik yapmalarını ve 

büyümelerini sağlamak amacıyla iş platformları oluşturmaktadır. Tüm dünyadaki piyasa katılımcılarına, birebir katılımlı 

fuarlar, hedeflenmiş dijital hizmetler ve aksiyonlanabilir veri çözümleri ile iş faaliyetlerinde bulunmaları ve tecrübe 

edinmeleri anlamında fırsatlar sunmaktayız. Aralarında İlaç, Yiyecek, Medikal Teknoloji ve Altyapı sektörlerinin de 

bulunduğu bir düzineden fazla global endüstriden alıcı ve satıcıları bir araya getiriyoruz. Dünyanın önde gelen piyasa-

oluşturucu firması olarak, çok çeşitli uzmanlaşmış pazarı hayata geçiriyor, yeni fırsatlar sunuyor ve bu pazarların 

senenin 365 günü gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Daha fazla bilgi için: www.informamarkets.com 
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