
 

 

Fuar Sonu Raporu 

 
Mücevher Sektörü, 42. Uluslararası  

“Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarında Buluştu  
 

Istanbul, Türkiye – 20 Mart 2016, Dünya genelindeki 500’ü aşkın mücevher fuarı içerisinde ilk 5’te yer 

alan ve UBM Rotaforte tarafından, Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen 

“Istanbul Jewelry Show” Mart 2016 Fuarı, 42.kez dünya mücevher sektörü devlerini biraraya getirdi. 

 

31 yıldır UBM Rotaforte tarafından düzenlenen,“Istanbul Mücevher Fuarı”, 42.kez, tüm dünya 
genelinden mücevher sektörünü aynı çatı altında bir araya getirdi. Türkiye ve yurtdışından, altın takı, 
pırlantalı takı, incili takı, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, pırlanta, değerli taş, yarı değerli taş, inci, makina 
ekipman ve yan sanayii, altın montür, kalıp, yazılım, kutu, vitrin dekorasyon ve aydınlatma, kasa ve 
lojistik sektörlerinden, 1250 lokal ve uluslararası marka ve firmanın ürün ve hizmetlerinin sergilendiği, 
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Anasponsorluğu’nda gerçekleştirilen “Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarı, 
60 Bin m2’lik brüt alanda toplam 6 Hall’de gerçekleştirildi. 
 

Ziyaretçi Profili 
 
42. Uluslararası ”Istanbul Jewelry Show” Mart Fuarı’nı, toplam 100 ülkeden 21,280 yerli ve yabancı 
sektör profesyonelini ziyaret etti. 
 

FUARI ZİYARET EDEN İLK 20 ÜLKE 

ÜLKE 
ZİYARETÇİ 

SAYISI 
TÜRKİYE 16.974  

İRAN 582  

CEZAYİR 316  

SUUDİ ARABİSTAN 150  

LÜBNAN 139  

YUNANİSTAN 109  

İSRAİL 107  

TUNUS 102  

UKRAYNA 101  

ALMANYA 100  

HİNDİSTAN 92  

SURİYE 86  



 

 

MAKEDONYA 83  

ÜRDÜN 73  

BULGARİSTAN 67  

IRAK 64  

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 63  

FAS 59  

ABD 53  

AZERBAYCAN 51  
DİĞER                  1.909  

 
T.C Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği, Türkiye 
Mücevher İhracatçıları Derneği (JTR) ve KOSGEB tarafından desteklenen, Istanbul Jewelry Show, aynı 
zamanda Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) kalite onayı ve Kalite Yönetimi Sistemi ISO-9001 belgesine 
sahip.  Doğu Avrupa’dan Yakın Asya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’dan Türki Cumhuriyetler’ 
e kadar dünya çapındaki önemli alıcılarla, Türkiye mücevher sektörünü biraraya getiren “Istanbul 
Mücevher Fuarı” bir kez daha mücevher sektöründe uluslararası boyutta, önemli bir ticari köprü görevini 
başarıyla üstlendi.     
 

Katılımcı Görüşleri 
 
“Bu fuarda ikinci kez katılımcı olarak yer alıyoruz. İyi organize edilen bir fuar, Gelecek fuara yine 
katılacağız, genel olarak memnunuz” Gianni Pollono (Satiş Müdürü) - OMBİ   / İtalya  
 
“ Istanbul Jewelry Show’a senelerce ziyaretçi olarak geldik ve bu sene katılımcı olarak burada 
bulunuyoruz. Standimin küçük olduğunu farkettim ve seneye daha büyük bir m2 alarak fuarda yer 
alacağım. Istanbul Jewelry Show, iyi organize edilen ve başarılı bulduğum bir fuar.” Enad Mosa - ENA 
IMPORT &MARKETING  / İsrail  

 
“Fuar genel anlamıyla başarılıydı. Yeni bağlantılar kurduk. Yeni müşteriler ile tanıştık. Fuarın geçtiğimiz 
yıllara oranla daha az ziyaretçisi olmasına rağmen, alım yapan asıl kitle tarafından da oldukça ziyaret 
edilerek yeni iş ilişkileri kurma şansımız da oldu.” Selin Nizam – Roberto Bravo / Turkey  
 
“Fuarda ziyaretçi sayısı az olmasına rağmen bizim için olumlu geçti. İleriki fuarlarda tekrar bulunacağız. 
Çünkü bu organisazyonun sektörümüz için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. “ Serkan Ahlat – ENDA by 
Haspolat / Turkey  
 
“Çalışanlar güler yüzlüydü. Standımızdan hem yer hem de salon olarak memnunuz. Yeni katılımcılar ve 
ziyaretçiler  oluşturularak sektörümüzdeki alanları büyütmemize olanak tanıyan bir fuar. Bu şekilde 
devam edilmeli. Memnun kaldık sonraki fuarda katılacağız.” Akın Tezcan – Casta – SİL / Turkey 
 
 



 

 

 
 

Ziyaretçi Görüşleri 

“Her sene ziyaret ediyorum. Bir önceki fuara da katılmıştım, gayet başarılı bir şekilde organize ediliyor. 
Katılımcıların sayısı ve salonlarda ayrı bölümlerde konumlandırılması çok iyi. Bir kaç firma ile iş anlaşması 
yaptık. İleride bizde katılımcı olmayı planlayabiliriz.” Alper Emir – Divan Mücevherat / Türkiye 
 
“Perakende mağazamız var, her sene yılda iki kez fuarı ziyaret ediyoruz. Fuar çok güzel organize edilmiş. 
Memnun kaldık.” Şenay Şenöz – Agodi Jewelry / Türkiye  
 
“Gümüş takı ve değerli taşlı takı ürün gurubumuz için yeni ilişkiler kurmak adına bu fuarı ziyaret ettik. 
Güvenlik tedbirleri çok iyi alınmış ve insanlar kurallara uyarak bu fuarı daha verimli hale getiriyorlar. 
Mevcutta olan üreticilerimiz ziyaret ederek siparişlerimizi verdik. Her şey çok iyiydi.” Mustafa Altunay – 
Kale Bilezik / Türkiye 
 
“Fuar oldukça güzel önceki yıllara göre oldukça daha geliştiğini düşünüyoruz. Birçok firma ile görüşmeler 
yaparak toptan alımlar yaptık. İleride tekrar ziyaret etmeyi düşünüyoruz.” Nazar Yeşiltepe – Hill Design 
/ Türkiye  
 
“Fuarı ilk kez ziyaret etmiyorum. Bu Show bütün beklentilerimi karşılıyor. Gerek katılımcıların, gerekse 
ürünlerin kalitesi çok iyi. Yeni tasarımları görmek açısından da çok önemli bir fuar. Anlaşmalarımı yaptım 
ve yeni firmalarla da tanıştım." R.Tamaddoni (Managing Director) – Elegans / İran  
 
“Istanbul Jewelry Show’u her zaman çok başarılı buluyorum. Yeni iş bağlantıları yapmak için sürekli 
ziyaret ettiğim bir fuar. Gelecek fuarlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz” Chakroun Achraf – Jewelry 
Chakroun / Tunus    

  
“Yeni firmalarla tanışmak için bu show harika bir platform. Fuarın iyi organize edildiğini düşünüyorum. 
Ekim Fuarı’nızda görüşmek üzere” Kevin James (Manging Director) / Hindistan  

  

 

                                                                    
 

 

http://www.istanbuljewelryshow.com/


 

 

 

Editör’ün Notu:  

UBM Rotaforte (www.ubmrotaforte.com)  

UBM Rotaforte, Dünya’nın lider fuar şirketlerinden merkezi Hong Kong’da bulunan UBM Asia Ltd ve Istanbul 

Mücevher Fuarı’nın organizatörü Rotaforte Fuarcılık A.Ş’nin evlilikleri sonucu kurulmuş bir ortak teşebbüs 

firmasıdır. Istanbul Mücevher Fuarı, 29.yılını kutladığı bu dönemde Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez 

düzenlenmekte ve 38.500 m2’nin üzerinde bir alanda düzenlenen fuarlar 1.700’e yakın katılımcı 60.000’e yakın 

ziyaretçi ile buluşturmaktadır. Fuarlarda sergilenen ürünler; altın, pırlantalı ve gümüş mücevher, değerli ve yarı 

değerli taşlar, inciler, sade mücevher (montür), saatler, makine, alet ve ekipman, sergileme ürünleri ve güvenlik 

gereçleridir. Istanbul Mücevher Fuarı, 1.100’den fazla üretici ve ihracatçı firma üyesi bulunan IDMMIB tarafından 

desteklenmektedir. Rotaforte, aynı zamanda Türkçe ve İngilizce dillerinde basılan RFJ Magazin dergisinin da 

yayımcısıdır. Istanbul Mücevher Fuarı’nın yanı sıra İtalya-Oro Arezzo, B.A.E-Dubai, Hindistan-Mumbai’de 

düzenlenen mücevher fuarlarında da Türk Pavilyonları organize etmektedir.  

 

UBM ASIA LTD. (www.ubmasia.com)  

Londra Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı United Business Media Limited (UBM) grubuna ait olan UBM Asia, 19 

sektörde faaliyet göstermekte olup, şirket merkezi Hong Kong’tadır ve Asya çapında, aralarında Şanghay, 

Hangzhou, Guangzhou ve Pekin’deki UBM China Ltd.’in de bulunduğu iştirakleri bulunmaktadır. Ticari fuarlar, basılı 

yayınlar ve online medya olmak üzere üç ayrı kategoride 240’In üzerinde ürüne sahiptir. Asya kıtasının lider fuar 

organizatörü ve yine Asya’nın en hızlı büyüyen pazarları olan Çin ve Hindistan’ın en büyük ticari organizatörü 

olarak, Asya kıtası genelinde konularında lider organizasyonlar düzenlemektedir. Organizasyonunu üstlendiği 

toplam 200 etkinlik, 24 yayın ve tüm  

dünyadan yılda 30 bin kalifiye katılımcıyı ve 1.000.000 ziyaretçiyi bir araya getirerek hedef iş ortaklarıyla yüz yüze 

görüşme imkânı sağlamaktadır. Pazar trendlerini ve sektör haberlerini takip etmeleri için sektör mensuplarına 

yüksek kaliteli ticari yayın sunmaktadır. Gerçekleştirdiği fuar ve yayınların yanı sıra dünya çapında müşteri ve 

tedarikçiler için bir dizi online ticari ağ, sektörel haberler merkezi ile kaynak bulma ve pazarlama platformu 

oluşturan, sektöre özel B2B portalları bulunmaktadır. Japonya’dan ve Türkiye’ye  

21 büyük şehirde 1.100 çalışanı vardır. 


