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JAK MINÑŁ ROK 2015
W BRAN˚Y JUBILERSKIEJ?
TARGI JUBILERSKIE VicenzaOro
Jubilerski sezon wystawienniczy 2015 został rozpocz´ty. Otworzyły go, jak co roku, włoskie targi VicenzaOro Winter we Włoszech.
Ka˝dego roku, w styczniu przyciàgajà one cały jubilerski Êwiat – ciekawy nowoÊci, które zaprezentujà czołowi reprezentanci bran˝y jubilerskiej.
Po raz pierwszy imprez´ zorganizowano w nowym formacie, nazwanym,,VicenzaOro. The Boutique Show”. 29 tys. m2 powierzchni wystawienniczej podzielono na szeÊç sekcji: Icon, Creation, Look, Esence, Expression, Evolution. Sekcje te z kolei zgrupowano w trzech obszarach tematycznych:
• Bi˝uteria: Icon, Creation, Look i dodatkowy pawilon mi´dzynarodowy.
• Półprodukty: Essence – Gems & Diamonds, Essence – Components, Expression.
• Technologie: Evolution i pawilon T-Gold.
Ten sam układ ma si´ pojawiç podczas edycji jesiennej, która odb´dzie si´ w dniach 5–9 wrzeÊnia 2015 r. Osoby wybierajàce si´ na
t´ edycj´ b´dà wi´c miały ułatwione zadanie: szybciej odszukajà wystawców z poszczególnych obszarów tematycznych.
Ponad 18 500 kupców ze 122 krajów miało mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z nowoÊciami przeszło 1500 firm i marek prezentowanych na

targach. Obok marek o globalnym zasi´gu i Êwiatowej renomie, takich jak Swarovski czy Tous, pojawiła si´ liczna grupa wystawców
z Polski. WÊród nich na szczególnà uwag´ zasługiwała bardzo mocno widoczna grupa zrzeszona w konsorcjum, do którego zaliczały
si´ firmy: S&A, Spark-Corundum, Arti Ambra, Jubilex, B&G, Amber
Treasure of Poland. ObecnoÊç polskich wystawców akcentowały
nie tylko efektowne bilbordy w widocznych miejscach targów.
Równie˝ obszerny artykuł w prasie ukazujàcej si´ w trakcie imprezy podkreÊlał ich udział. Styczniowe targi VicenzaOro Winter otwierały dotychczas cykl trzech imprez targowych w tym mieÊcie w danym roku. Jednak od 2015 r. sytuacja ulegnie zmianie: edycja majowa zostaje przeniesiona w nowe miejsce, do stolicy Zjednoczonych
Emiratów Arabskich – Dubaju. „VicenzaOro Dubai”, bo tak nazwano t´ edycja, odb´dzie si´ w dniach 23–26 kwietnia 2015 r. i według organizatorów zgromadzi ponad 700 wystawców z wi´cej ni˝
40 krajów. NowoÊcià na tegorocznych targach była mo˝liwoÊç odwiedzenia w trakcie imprezy jedynego we Włoszech (i jednego
z niewielu na Êwiecie) muzeum jubilerstwa. Wizyta w tym miejscu
dawała niepowtarzalnà okazj´ do zatrzymania si´ i zastanowienia
nad mnogoÊcià funkcji bi˝uterii, takich jak funkcja symbolu, magii,
pi´kna i wiele innych.
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