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Global mücevher sektörünün oyuncuları İstanbul’da bir araya geliyor…  
 

Istanbul Jewelry Show mücevher 
sektörünü 51.kez bir araya getiriyor! 

 

Mücevher sektörünün bölgedeki en önemli fuarı olan Istanbul Jewelry Show, 24-27 Mart 

2022 tarihleri arasında IGI ana sponsorluğunda 51. kez İstanbul Fuar Merkezi’nde 

kapılarını açıyor. 

Istanbul Jewelry Show sektörün lider firmalarının en yeni ürün, hizmet ve teknolojik 

çözümlerini sunduğu, yeni trendlerin oluşturulduğu ve yeni iş birliklerinin meydana 

geldiği güvenilir bir platform sunuyor. 

Mücevher sektörünün global takvimindeki en önemli fuarlardan biri olan Istanbul Jewelry Show 

bir yandan sektörün önde gelen firma ve markalarını güvenilir bir platformda sektör uzmanları 

ile bir araya getirirken diğer yanda yeni iş birlikleri kurma ve bilgi alışverişine yönelik özgün bir 

platform sağlama anlamında çok özel fırsatlar sunuyor. 

 

Pırlanta, Değerli Taş ve Mücevher Değerlendirmesinde Global Otoritesi olan IGI ana 

sponsorluğunda gerçekleşecek fuarda; altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli 

taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, 

makine- ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 

1250’nin üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alıyor. Katılımcı firmalar özel 

ürün ve koleksiyonlarını tüm dünyadan 30,000 sektör profesyonelinin beğenisine sunacak. 

 

1986 yılından bu yana sektörün ihtiyaçlarına cevap veren Istanbul Jewelry Show fuarları dünyanın 

en büyük ve lider fuar firması olan Informa Markets tarafından düzenlenmektedir. Informa 

Markets 8 ülkede düzenlediği 18 takı fuarı ile sektörde uzun ve köklü bir geçmişe ve uzmanlığa 

sahiptir. İçinde bulunduğu portföyden de güç alan Istanbul Jewelry Show tüm sektör 

uzmanlarının yakından takip ettiği bir fuar konumundadır. 

 

Uluslararası Alım Heyetleri Istanbul Jewelry Show’da! 

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

korumasını sağlamak amacıyla fuarda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı desteği ile İstanbul 

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (IMMIB), Türkiye Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa 

Markets tarafından “Uluslararası Alım Heyeti Programı” gerçekleştiriliyor.  

 

http://www.istanbuljewelryshow.com/
http://www.informamarkets.com/
https://www.informamarkets.com/en/home.html
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Program kapsamında Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta 

Doğu’dan önemli firma ve markalarının 1,500’den fazla temsilcisi alıcı olarak ağırlanıyor. Fuar 

süresince yapılacak iş görüşmelerinin Türkiye’nin gelecek dönemdeki takı ihracatının %80’ine 

katkı sağlaması beklenmekte. 
 

 

Mücevher tasarımının nabzı yine Designer Market’te atıyor! 

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

tasarımlarını ve özgün takı ürünlerini fuar ziyaretçilerine sergiliyor. Her geçen yıl büyüyen ve 

profesyoneller tarafından ilgiyle takip edilen 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. 

 

 

UBM Rotaforte Kurucu Ortağı Şermin Cengiz: “Istanbul Jewelry Show - Ekim 2021’nin 

sonuçları 2022 fuarlarının çok daha başarılı geçeceğini gösteriyor " 

Istanbul Jewelry Show - Ekim 2021'in başarısı tüm dünyada mücevher sektörü üzerinde büyük 

etki yarattı. Ekim 2019 fuarına kıyasla, Istanbul Jewelry Show - Ekim 2021 fuarında ziyaretçi 

sayısında %14 artış kaydedildi. Yine, Ekim 2019 Fuarına kıyasla, Ekim 2021 fuarında Avrupalı 

ziyaretçi sayısında %45, Rusya ve BDT ülkelerinden ziyaretçi sayısında %43, ABD’yi de içeren 

Kuzey Amerika’dan ziyaretçi sayısında %37 ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçi sayısında %10 

artış görüldü. Fuar sırasında verilen siparişler ve yeni iş birlikleri global takı ticaretine ve de 

özellikle Türk takı ihracatına olumlu katkılar sağladı. 

 

Fuarın yaptığı tüm olumlu etkiler fuardaki salon sayısının arttırılmasına ve Istanbul Jewelry Show 

- Mart 2022 için yepyeni bir salon açılmasına yol açmıştır. Bu yeni salonda daha fazla katılımcı 

ağırlama ve mevcut teşhir alanlarını arttırma imkânımız olacaktır. 

 

Artan katılımcı sayısı ve teşhir edilen ürün çeşitliliğindeki artış sonucunda ziyaretçiler için ‘tek-

adımda-satın-alma-kaynağı’ olarak konumumuzu daha da sağlamlaştırmış olacağız. Dünyadaki 

en büyük 5 takı fuarından birisi olarak, sektörün de desteği ile çıtayı yükseltmek için 

hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 

www.istanbuljewelryshow.com 

Fuar sadece sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olup, halka açık değildir 

. 

Informa Markets Hakkında: 

Informa Markets farklı Endüstrilerin ve uzmanlaşmış pazarların ticaret faaliyetlerinde bulunmaları, yenilikçi ürünler 

geliştirmelerini ve büyümelerini sağlamak amacıyla iş platformları oluşturmaktadır. Tüm dünyadaki piyasa 

katılımcılarına, birebir katılımlı fuarlar, hedeflenmiş dijital hizmetler ve aksiyonlanabilir veri çözümleri gibi araçlar ile 

http://www.istanbuljewelryshow.com/
http://www.informamarkets.com/
https://www.informamarkets.com/en/home.html
http://www.istanbuljewelryshow.com/
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iş faaliyetlerinde bulunmaları ve tecrübe edinmeleri anlamında fırsatlar sunmaktayız. Aralarında İlaç, Yiyecek, 

Medikal Teknoloji, ve Altyapı sektörlerinin de bulunduğu ondan 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 adresini ziyaret edebilirsiniz.  

 

Informa AllSecure hakkında:  

Informa, UFI, AEO ve SISO’nun dahil olduğu partner birlikler, sektör paydaşları, fuar alanları, tedarikçiler ve ilgili 

makamlarla iş birliği yaparak, endüstri çapında güvenli, hijyenik, verimli ve yüksek kaliteli organize etkinlik deneyiminde 

çıtayı yükselten AllSecure standartlarını geliştirmiştir.   

 

Informa AllSecure, bu standartların işimize nasıl uyarlandığını gösterir.  

 

Tüm Informa etkinlikleri ilk etapta hükümet ve otoritelerin tavsiyelerine ve bunun yanında fuar alanına 

veya lokasyona özgü düzenlemelere göre yürütülecektir. Ayrıca, tüm Informa etkinliklerinde “Informa AllSecure 10 

Ana Kuralı”na uyulacaktır. Uygulanabilir ve mümkün olan her yerde, etkinliklerimizde ayrıca “Informa 

AllSecure Rehberi”nde belirtilen daha kapsamlı standartlar ve yönergeler de uygulanacaktır.  

 

http://www.istanbuljewelryshow.com/
http://www.informamarkets.com/
https://www.informamarkets.com/en/home.html
http://www.informamarkets.com/

