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Απολογισμός πρόσκλησης Κορεατών αγοραστών γούνας στην Καστοριά,        

8-13 Μαΐου 2022 

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή Κορεατών αγοραστών 

γούνας στην πόλη της Καστοριάς από 8 έως 13 Μαΐου. Το κόστος των αεροπορικών 

εισιτηρίων Σεούλ-Θεσσαλονίκη-Σεούλ καλύφθηκε από το Enterprise Greece και η δαπάνη 

μετακινήσεων και φιλοξενίας από τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης 

Ηλίας”. Η πιλοτική αυτή δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε εκτός πλαισίου αναβληθείσας 

Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς, συνδύασε δειγματισμούς στο Κέντρο Γούνας Δυτικής 

Μακεδονίας, Β2Β συναντήσεις και επισκέψεις Κορεατών εμπορικών επισκεπτών σε 

παραγωγικές μονάδες γουνοποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής. Συμμετείχαν 24 

εκπρόσωποι από 15 Κορεατικές επιχειρήσεις εισαγωγής-χονδρεμπορίας, συνοδευόμενοι 

από τον υπογράφοντα, και 23 Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επελέγησαν αποκλειστικά με 

βάση τις επιθυμίες των Κορεατών αγοραστών ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

μεγιστοποίησης του επιδιωκόμενου εμπορικού αποτελέσματος, σε ότι αφορά τόσο τις 

άμεσες και follow-up παραγγελίες όσο και στην μεσοπρόθεσμη προσέγγιση της αγοράς 

της Νοτίου Κορέας. Ως εκ τούτου, έλαβαν χώρα περί τις 100 Β2Β συναντήσεις και άνω των 

20 επισκέψεων σε τοπικά εργοστάσια.  

Όσον αφορά τις παράλληλες εκδηλώσεις: 

 Την Κυριακή 8 Μαΐου στις 6 μ.μ. έλαβε χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο επίδειξη 

μόδας των 23 Ελληνικών συμμετεχουσών εταιρειών, ακολουθούμενη από μικρή 

δεξίωση καλωσορίσματος της Κορεατικής Αντιπροσωπείας. 

 Την Δευτέρα, 9 Μαΐου στις 01:30 μ.μ., δόθηκε η δυνατότητα σε 17 επιπλέον 

γουνοποιητικές επιχειρήσεις να παρουσιάσουν τα μοντέλα τους στους 

Κορεάτες επιχειρηματίες εντός του Εκθεσιακού χώρου. 

 Την Τετάρτη, 11 Μαΐου στις 4 μ.μ., πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας 60 

περίπου μελών του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς με τον υπογράφοντα. 

Ακολούθησε παρουσίαση για τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές της 
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Νοτιοκορεατικής Αγοράς Γούνας καθώς και για την φιλοσοφία της τρέχουσας 

δράσης. Συνάντηση ολοκληρώθηκε με ερωταπαντήσεις και ανοιχτή συζήτηση 

για το παρόν και μέλλον του κλάδου της Ελληνικής γουνοποιίας. 

 Την Πέμπτη 12  Μαΐου στις 6 μ.μ., ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 

ΥΠ.ΕΞ. κ. Σμυρλής και ο Πρόεδρος Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς κ. 

Τσούκας παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο ESPEROS PALACE.  

 Στις 7 μ.μ., σε χώρο εκδηλώσεων του ιδίου ξενοδοχείου, παρατέθηκε 

αποχαιρετιστήρια δεξίωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους και 

απηύθυναν χαιρετισμούς ο κ. Σμυρλής, ο κ. Τσούκας, η Διευθύντρια Γραφείου 

Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκης κα. Αντωνίου, η βουλευτής κα. Τελιγιορίδου, ο 

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης, ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. 

Κορεντσίδης κα ο Δήμαρχος Βοΐου (Σιάτιστα) κ. Ζευκλής. Παρέστη επίσης 

κλιμάκιο του Enterprise Greece υπό την Εντεταλμένη Σύμβουλο κα. 

Αλεξανδροπούλου και με την συμμετοχή του Διευθυντή Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων κ. Γραβάνη και του αντιπροσώπου Γραφείου Θεσσαλονίκης κ. 

Μπούζου. 

Σε ότι αφορά την καταγραφή των εμπορικών αποτελεσμάτων, κατόπιν σχετικής 

διερεύνησης με τις συμμετέχουσες Κορεατικές εταιρείες, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες 

διευκρίνησαν ότι, προκειμένου να δειγματίσουν τα προϊόντα με τους πελάτες τους, 

πραγματοποίησαν κυρίως δοκιμαστικές παραγγελίες μιας ποικιλίας ενδυμάτων από 

ζιμπελίνα (sable, η τρέχουσα τάση στην Κορέα), mink, chinchilla, lynx, καθώς και 

κομματιαστά αποκόμματα (για τα οποία υπήρχε ξεχωριστό περίπτερο στην Έκθεση). Ως εκ 

τούτου, δεν θα έχουμε μια πλήρη εικόνα των αποτελεσμάτων της δράσης παρά προς το 

τέλος του θέρους. 

Παρόλα αυτά, πραγματοποιήθηκαν συνολικές αγορές της τάξης των 1,3 

εκατομμυρίων δολ. Η.Π.Α., ποσό που αποτελεί ισχυρό πολλαπλάσιο των κονδυλίων που η 

χώρα μας επένδυσε στην αποστολή αυτή (εκτιμούμε την σχέση κόστους/οφέλους άνω του 

1:20), λόγω της φύσης και της αξίας των εμπορευόμενων ειδών αλλά και της εμφανούς 

πρόθεσης αμφότερων πλευρών να συνάψουν συμφωνίες. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία τελωνείων Νοτίου Κορέας, οι αντίστοιχες εξαγωγές μας προς τη χώρα 

της Άπω Ανατολής ανήλθαν σε 820 χιλ. $ Η.Π.Α. το 2020 και 1,5 εκ. $ Η.Π.Α. το 2021. Οι 

συνολικές εισαγωγές γουναρικών της Νοτίου Κορέας ανέρχονται σε 100 εκ. $ Η.Π.Α. ετησίως 

και η χώρα μας θα μπορούσε σαφώς να αποσπάσει ένα σημαντικό τμήμα της αξίας αυτής. 
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Το ανωτέρω άμεσο εμπορικό αποτέλεσμα (καθώς και το συνολικό, για το οποίο θα 

επανέλθουμε σε εύθετο χρόνο), πιστοποιεί την ύπαρξη μιας σημαντικής επιχειρηματικής 

ευκαιρίας ισχυρής διείσδυσης της Ελληνικής γούνας στην ιδιαίτερα αξιόλογη αγορά της 

Νοτίου Κορέας και, με εφαλτήριο την τελευταία, σε άλλες υποσχόμενες αγορές της Άπω 

Ανατολής (Ιαπωνία, Κίνα), προκειμένου να μειωθεί ο βαθμός εξάρτησης από την αγορά της 

Ρωσίας και να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ευμάρεια του κλάδου που 

αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εργοδότη της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη η 

πλειονότητα των Κορεατών συμμετεχόντων στην αποστολή της Καστοριάς μας 

ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να απεμπλακούν σταδιακά από τα Κινεζικά προϊόντα, 

τα οποία μέχρι σήμερα προμηθεύονταν από μεσιτικές εταιρείες του Hong Kong και να 

διερευνήσουν τις δυνατότητες εμπορικής αντικατάστασης από Έλληνες προμηθευτές της 

Δυτικής Μακεδονίας. Κατά συνέπεια, εκτιμούμε συνολικά ότι ο συνδυασμός κρύου χειμώνα, 

οικονομικής ευμάρειας και σχεδόν πλήρους απουσίας ακτιβισμού κατά της φυσικής γούνας 

δύνανται να καταστήσουν την γεωγραφική περιοχή της Άπω Ανατολής σημαντικό 

προορισμό πωλήσεων για την ελληνική γούνα κατά τα προσεχή 15-20 χρόνια. 

Φυσικά, προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, απαιτείται η συστηματική 

προβολή/προώθηση της ποιότητας των προϊόντων μας προκειμένου να βελτιωθεί η 

αναγνωρισιμότητά τους (country brand) καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη μοντέλων που 

ανταποκρίνονται στους σωματότυπους και τις καταναλωτικές προτιμήσεις της Άπω 

Ανατολής. Η δράση πρόσκλησης αγοραστών στην Καστοριά θα πρέπει επίσης να 

συνεχιστεί συστηματικά, σε ετήσια βάση, καθώς φέρνει σε άμεση επαφή αγοραστές και 

πωλητές, εξοικειώνει τους Κορεάτες εμπόρους με την περιοχή και τις παραγωγικές της 

μονάδες ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την φήμη της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας ως μείζον 

καθετοποιημένο κέντρο της παγκόσμιας γουνοποιίας. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


