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Με αυξηµένη επισκεψιµότητα, σε σχέση µε την περσινή αντίστοιχη
διοργάνωση, ολοκληρώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan Expo στην Αττική, η έκθεση ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ.
Την ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ επισκέφθηκαν συνολικά 3.107 εµπορικοί
επισκέπτες και επαγγελµατίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έναντι 2.850
στην περσινή ανάλογη έκθεση, την οποία είχε διοργανώσει για πρώτη φορά η
∆ΕΘ-HELEXPO στην Αττική.
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως καταγράφτηκε αύξηση της τάξης του 30%
στους µοναδικούς (χωρίς συνοδό) εµπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι
προσέγγισαν τους 2.451, έναντι 1.873 στην περσινή αντίστοιχη διοργάνωση.
Οι παραπάνω επιδόσεις αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία εάν ληφθεί υπόψη
και το ότι η φετινή έκθεση είχε διάρκεια τριών ηµερών, έναντι τεσσάρων
πέρσι.
Από το σύνολο των επισκεπτών, οι ξένοι προήλθαν από την Κύπρο,
Βουλγαρία, Ρουµανία, Ιταλία, Γερµανία, Αλγερία, Αίγυπτο, Λίβανο, Ρωσία,
Ισπανία, Τουρκία, Ολλανδία και Μ. Βρετανία, ενώ οι υπόλοιποι από την
εγχώρια αγορά µε εκπροσώπηση σχεδόν όλων των γεωγραφικών περιοχών
της Ελλάδας.
Οι εκθέτες έφτασαν συνολικά τους 325, έναντι 291 πέρσι, ενώ ξεχώρισε η
παρουσία όλων των σηµαντικών εγχώριων δηµιουργών κοσµήµατος.
Οι εκθεσιακές εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ του 2014
προσέγγισαν τα 5.314 τµ, έναντι 4.393 τµ στην περσινή διοργάνωση.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων
επισκεψιµότητας, στην ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ εκπροσωπήθηκε σχεδόν το
σύνολο των επαγγελµατιών του κλάδου του κοσµήµατος, όπως ιδιοκτήτες
κοσµηµατοπωλείων,
αργυροχρυσοχόοι,
σχεδιαστές
κοσµηµάτων,
αντιπρόσωποι, εισαγωγείς και έµποροι.
Η ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ, όπως και η έκθεση KOSMIMA, που διοργανώθηκε
πρόσφατα για 28η φορά στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, είναι
ένα δυναµικό δίπτυχο εκθέσεων, που επιδιώκει να συµβάλλει στο άνοιγµα
νέων αγορών για το ελληνικό κόσµηµα και στη δηµιουργία καινούργιων
εµπορικών συνεργασιών.
Η διοργάνωση της έκθεσης, µε τη συνδροµή της ΠΟΒΑΚΩ, αποτελεί σηµείο
αναφοράς για τους επαγγελµατίες, που θέλουν να ενηµερωθούν για τις
τελευταίες τάσεις σε κόσµηµα και ρολόι, καθώς και για τις τεχνολογικές
εξελίξεις του κλάδου.
Το επόµενο ραντεβού του κοσµήµατος δίνεται στις 18-20 Οκτωβρίου 2014,
στην 29η ∆ιεθνής Έκθεση Κοσµήµατος, Ωρολογίων, Πολύτιµων Λίθων,

Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού, KOSMIMA, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Με την παράκληση να δηµοσιευθεί, να µεταδοθεί ή να αναρτηθεί.

