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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

MADRIDJOYA, ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ BISUTEX ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ INTERGIFT, ΜΑΔΡΙΤΗ, 

11-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Οι μεγαλύτερες εκθέσεις της Ιβηρικής αναφορικά με το κόσμημα και τα είδη δώρων και 

διακόσμησης, θα πραγματοποιηθούν, για τη δεύτερη εκδοχή των εν λόγω εκθέσεων του 2019, 

στους χώρους της IFEMA, επίσημου φορέα εκδηλώσεων της Μαδρίτης. Μεταξύ 11 και 15 

Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η έκθεση για τα είδη δώρου και διακόσμησης, Intergift, στα περίπτερα 

1,3,5,7 και 9. Οι δύο εκθέσεις σχετικά με το κόσμημα, η Madridjoya και η Bisutex, η πρώτη για το 

πολύτιμο κόσμημα και η δεύτερη για το ψευδοκόσμημα και τα αξεσουάρ, θα διεξαχθούν, στον ίδιο 

χώρο, στα περίπτερα 4 και 6 αντίστοιχα, μεταξύ 12 και 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα με τις τρεις 

αυτές εκθέσεις, θα διεξαχθεί η διεθνής έκθεση μόδας Momad. 

Στη Madrijoya, 142 επιχειρήσεις και επωνυμίες από 32 χώρες θα εκθέσουν τα πολύτιμά τους 

κοσμήματα καθώς και ωρολόγια σε περισσότερους από 400 μεγάλους αγοραστές που 

υπολογίζονται να επισκεφθούν την εν λόγω έκθεση. Τα εκθέματα θα αφορούν τη φετινή χειμερινή 

σεζόν και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λευκόχρυσο, 

ρολόγια, πολύτιμες πέτρες αλλά και μηχανήματα δημιουργίας και χάραξης πολύτιμων 

κοσμημάτων. Στην έκθεση, ο επισκέπτης έχει ακόμη τη δυνατότητα να γνωρίσει τις νέες τάσεις σε 

κοσμήματα για γάμο, βαπτίσεις και άλλες ειδικές περιπτώσεις. 

Η δεύτερη έκδοση της Bisutex αφορά το ψευδοκόσμημα και τα αξεσουάρ με τους εκθέτες, από 

15 χώρες του πλανήτη, να ξεπερνάνε τους 400. Ειδική μνεία θα γίνει στις επιχειρήσεις από τη 

Γαλλία και τη Βραζιλία ενώ μεταξύ των εκθεμάτων θα είναι κοσμήματα, καπέλα, τσάντες, γυαλιά, 

ζώνες και επιπλέον αξεσουάρ. Οι καινοτομίες και οι νέες τάσεις του τομέα θα αποτελέσουν βασικό 

χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης έκθεσης. Επιπλέον, θα υπάρξει ο ειδικός χώρος «ARCHI», 

στον οποίο θα παρουσιάζονται κοσμήματα και αξεσουάρ μεγάλων εταιρειών του συγκεκριμένου 

τομέα. Στη συγκεκριμένη έκθεση μετέχουν οκτώ ελληνικές εταιρείες, τις οποίες θα επισκεφθεί το 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. 

Η φθινοπωρινή έκδοση της Intergift, σχετικά με τη διακόσμηση και τα είδη δώρου, αναμένεται να 

προσελκύσει περισσότερους από 40.000 επισκέπτες, αφού οι επωνυμίες και οι επιχειρήσεις που 

θα συμμετάσχουν φθάνουν τις 683 από 77 διαφορετικές χώρες. Η έκθεση θα παρουσιαστεί σε έξι 

περίπτερα, στα οποία θα υπάρξουν επτά διαφορετικές θεματολογίες. Στην εν λόγω έκθεση μετέχει 

μία ελληνική εταιρία, την οποία επίσης θα επισκεφθεί το Γραφείο ΟΕΥ. 
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Στα περίπτερα 1  και 3 θα παρουσιαστούν έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε όλα τα 

στιλ όπως μοντέρνο, κλασικό, μινιμαλιστικό κοκε. καθώς και υφάσματα για τη διακόσμηση χώρων, 

όπως για το σαλόνι και για το μπάνιο. Στα περίπτερα 5 και 7, ο επισκέπτης θα βρει όλα τα 

εκθέματα σχετικά με τα είδη δώρου για όλες τις περιπτώσεις, όπως γάμος, γενέθλια κοκε. καθώς 

και καινοτόμα ή χειροποίητα δώρα. Τέλος, στο 9ο περίπτερο με την ονομασία Bazar θα βρίσκονται 

όλα τα προϊόντα μαζικής πώλησης όπως ρούχα, είδη ομορφιάς, διακόσμησης κοκε.  

Σε όλες τις εκθέσεις, θα δοθεί η ευκαιρία στους επαγγελματίες του χώρου να εκθέσουν τα 

προϊόντα τους καθώς και να έρθουν σε εμπορικές συμφωνίες με άλλες κλαδικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, τόσο οι εκθέτες όσο και οι επισκέπτες των εκθέσεων θα δουν από κοντά όλες τις νέες 

τάσεις και καινοτομίες του κοσμήματος και της διακόσμησης.  

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 12 έως και 30 ευρώ ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς. 

Το ωράριο της έκθεσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. εκτός της 15ης του μηνός, οπότε 

και οι Intergift και Bisutex θα κλείσουν τις πόρτες τους στις 6:00 μ.μ. ενώ την ίδια μέρα η Madrijoya 

θα ολοκληρωθεί στις 5:00 μ.μ.  

Επίσημοι ιστότοποι των εκθέσεων: 

Madrijoya: https://www.ifema.es/madrid-joya 

Bisutex: https://www.ifema.es/bisutex 

Intergift: https://www.ifema.es/intergift 
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