Jewellery Time

Pendiri dan penyelenggara
GemGenève akan membuka rahasia
di dunia perdagangan permata dan
perhiasan internasional

GemGenève
Generasi baru dari pameran perhiasan dan permata

K

ota Jenewa akan kembali tampil gemerlapan di bulan
Mei nanti, tepatnya pada tanggal 10 hingga 13 Mei,
dimana para pecinta perhiasan dan permata di seluruh
dunia berkumpul untuk menghadiri pameran permata
dan perhiasan internasional Jenewa pertama yang
diselenggarakan oleh GemGenève.
Ajang bergengsi yang akan diadakan di Palexpo, Jenewa ini
diselenggarakan oleh pakar industri dan dipersembahkan bagi para
pecinta perhiasan dan batu permata di seluruh dunia. Pendiri dan
penyelenggara GemGenève dengan antusias akan membuka rahasia
di dunia perdagangan permata dan perhiasan internasional, seperti
diungkapkan mereka saat bertemu dengan kami dari Collector’s
Guide-WATCHES, Indonesia dan perwakilan media dari seluruh dunia
saat makan siang di restoran Grissini, Grand Hyatt Hotel, Hong Kong.
Mengusung tema unik, “Seek and Find” (mencari dan menemukan), ajang
ini seakan mengajak para tamu undangan untuk mengeksplorasi dan
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menemukan apa yang ditawarakan GemGenève. Hadir di acara ini
adalah Konsul Jenderal Swiss, Reto Renggli, Thomas Faerber dan Ronny
Totah, keduanya pebisnis permata ternama dan pedagang perhiasan
antik, yang menceritakan kisah terbentuknya GemGenève, mengapa
dan bagaimana mereka mengembangkan konsep tersebut. Mereka
menjelaskan bagaimana mereka berdua merasa ada kebutuhan untuk
sebuah pameran perhiasan dan permata bergaya baru di Eropa, sebuah
pertunjukan yang lebih intim, berfokus pada kualitas dan integritas, sebuah
acara, baik untuk perdagangan maupun publik, yang benar-benar akan
mencerminkan dan mengungkapkan dunia perdagangan permata dan
perhiasan internasional.
Diantara produsen perhiasan dan pedagang permata yang akan
turut berpameran, Nomad yang berbasis di New York pedagang permata
dan peserta GemGenève, meminjamkan satu set yang terdiri dari tiga
butir Merelani tsavorite garnet warna hijau mint. Terdapat pula permata
dari abad ke-18 dan ke-19, dipinjamkan oleh Faerber, seperti cincin Art
Nouveau oleh Marcus & Co dan perhiasan oleh Suzanne Belperron, yang
dipinjamkan oleh Pat Saling, safir Kashmir dan cincin berlian berwarna
yang dipinjamkan oleh Horovitz dan Totah, dan perhiasan perancang
kontemporer oleh Belmacz London. www.gemgeneve.com
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