Czas na Złoto Srebro Czas
Już we czwartek 1 października rozpoczną się w MT Polska 16. Międzynarodowe Targi
Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas – wyjątkowa impreza o charakterze biznesowokulturalnym, na której 170 wystawców zaprezentuje nowości jubilerskie na sezon jesiennozimowy.
W centrum uwagi pozostaną – jak zwykle – biżuteryjne trendy. Tych zauważalnych
kierunków zawsze jest co najmniej kilka, ale jeden jest z całą pewnością najważniejszy: coraz
silniej zaznaczająca się moda na noszenie biżuterii jakościowej, wartościowej i
ponadczasowej. Na tym polu Złoto Srebro Czas ma wiele do zaoferowania zarówno w
sektorze wyrobów złotych i srebrnych wykonanych przy użyciu tradycyjnych oraz
nowoczesnych technik, jak również w dziedzinie biżuterii artystycznej i designerskiej, która z
natury naznaczona jest kultywowanym obecnie indywidualizmem.
W ten trend obejmujący również wyroby „szyte na miarę” i wykonane ręcznie wpisują się
również prace rzemieślników artystów – jubilerów, grawerów, zegarmistrzów, szewców,
stolarzy czy introligatorów – które będą prezentowane na stoisku Ogólnopolskiego Cechu
Rzemieślników Artystów. To w dużej części zawody ginące –jest jednak nadzieja, że
przetrwają dzięki odkrywaniu ich na nowo przez młodych ludzi poszukujących prawdziwych
wartości.
Dużym zaskoczeniem – zwłaszcza dla tych, którym bursztyn kojarzy się z koralami babci –
będzie współczesne wzornictwo biżuterii zdobionej tą skamieniałą żywicą. W ostatnich
latach bursztyn mocno awansował w rankingu pożądanych kamieni, co przełożyło się także
na znaczny wzrost cen i widoczną poprawę wzornictwa: tak cenny kamień zasługuje bowiem
na najlepszą – i najdroższą – oprawę ze złota i kamieni szlachetnych. „Awans” bursztynu
spowodował, że częściej niż dotychczas sięgają po niego projektanci biżuterii, tworząc
indywidualne, dopasowane do kamienia oprawy – nie tylko w srebrze, ale też w stali a nawet
ceramice. A jako że polskie firmy są uznawane za najlepsze w dziedzinie wzornictwa
wyrobów bursztynowych, nie może ich zabraknąć na tak ważnej imprezie wystawienniczej
jak Złoto Srebro Czas.
Wrażenia wyjątkowego charakteru biżuterii dopełnią wystawy współczesnej sztuki złotniczej:
prezentujące efekty zmagań twórców biżuterii na polu konkursowym „Prezentacje”, „Mistrz
Złota, Mistrz Srebra, Mistrz Czasu i Mistrz Przestrzeni 3D” oraz konceptualne, stawiające na
wypowiedź artystyczną „SREBRO” i „Od ozdoby do komunikatu”. Bowiem biżuteria ma wiele
twarzy…
W 16. edycji targów Złoto Srebro Czas weźmie udział 170 wystawców, którzy zaprezentują

nowości na sezon jesienno-zimowy w sektorze biżuterii złotej, srebrnej, bursztynowej,
designerskiej i modowej, jak również kamieni jubilerskich, maszyn i narzędzi. Imprezie będzie
towarzyszył atrakcyjny program ramowy, bogaty w wystawy, konferencje oraz seminaria.
W tym roku targi odbywają się w nowej lokalizacji – w Centrum Targowo-Kongresowym MT
Polska przy ul. Marsa 56C w Warszawie. Na tę decyzję wpłynęło wiele czynników, spośród
których najważniejszym jest chęć zapewnienia możliwości rozwoju zarówno samej imprezie,
jak i jej wystawcom w dwa razy większej niż dotychczasowa hali wystawienniczej. Zmiana
lokalizacji zapoczątkowała też szereg zmian, których celem jest ułatwienie biznesu oraz
poprawa komunikacji i logistyki, jak również szeroko pojęte umacnianie pozycji imprezy.
O randze targów Złoto Srebro Czas świadczy poparcie wielu organizacji branżowych oraz
przyznane patronaty: Ministra Gospodarki, Prezydenta Miasta Gdańska i Marszałka
Województwa Mazowieckiego. Konkurs „Mistrz Złota, Mistrz Srebra, Mistrz Czasu i Mistrz
Przestrzeni 3D” został doceniony patronatami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Wojewody Mazowieckiego. To właśnie tutaj od 15 lat przyznawana jest Nagroda
Ministra Gospodarki za Najlepszy Wyrób Targów – w tym roku nagrodzone zostaną również
aż trzy firmy, które otrzymają statuetki i nagrody pieniężne o łącznej wartości 45 tysięcy
złotych.
Atrakcyjna oferta wystawców, bogaty program ramowy, goście specjalni i wydarzenia
towarzyszące – to wszystko powoduje, że targi Złoto Srebro Czas postrzegane są jako
sprawdzona forma komunikacji biznesowej dla branży jubilersko-zegarkowej.
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