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Rus dizaynerlar Soçi’de biraraya
gelerek Rus moda endüstrisindeki
gelişmeleri ve sektörün geleceğini
tartıştı.

Ovchinnikov, stil ve becerilerini bir
jenerasyondan diğerine aktaran aile
şirketleri oluşturmaya çalıştığını
söylüyor.

Dizayner camiasında, endüstrinin
başarıyla gelişmeye devam ettiğine ve
birçok açıdan Batı ile rekabet edebilir
olduğuna inanılıyor.

Moskova’daki Moda Haftası’nda ise
endüstrideki uzman personel ve eğitim
ihtiyaçları tartışıldı. Şu anda moda
endüstrisinin önde gelen üreticileri,
daha önce adı geçmeyen SML
yöneticisi, dijital analist,
eko-standart uzmani, 3-D
basım mühendisi gibi
uzmanlık alanlarında
tecrübeli personele
yüksek maaşlar ödemeye
hazır.

Rus dizaynerlardan Igor Chapurin, son
yıllarda birçok iyi, yeni ve
güzel ürün sunmayı
başardıklarını ve
müşterilerin
gardroplarındaki çokça
Batılı ürüne Rus
markalarını da katmaya
başladığını söylüyor.
Chapurin’e göre, Rus
moda endüstrisi, yabancı rakiplerini
yakalamanın yanısıra, kendi trendlerini
de kabul ettirmeye başlıyor.
Birçok açıdan başarının sırrının yenilikçi
materyallerin ve yenilikçi fikirlerin
kullanılmasından geçtiğini söyleyen, ve
dikişsiz teknolojiyi kullanan ilk
dizaynerlardan biri olan Chapurin,
önemli olanın yenilikçi teknolojilerle
ilerlemek olduğunu vurguluyor.
St. Petersburg’lu dizayner ve dekoratör
Kirill Ovchinnikov ise geleneklerin
temel alınması gerektiği görüşünde.
Yedi yıldır Avrupalı modaevlerinin Rus
benzerleri olabilecek aile işletmelerinin
oluşturulması için faaliyet gösteren

Fashion Consulting
Grubu’ndan Anna LebsakKleimans, gelişen moda endüstrisinin
dizayn ve üretim teknolojileri, yenilikçi
materyaller, e-ticaret gibi birçok yeni
uzmanlık alanını beraberinde getirdiğini
vurguluyor.
Yeni uzmanlık alanlarının birçoğu
devlette kayıtlı meslek gruplarının
içerisinde bulunmuyor, bu nedenle
üniversitelerdeki akademik
programlarda da yeralmıyor. Bu
nedenle, akademik temel eğitimi çeşitli
yüksek uzmanlık programlarıyla
harmanlayan yeni bir eğitim formatı
oluşuyor.
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2018’de giyim ürünleri ucuzlayabilir
2018 yılında örme kumaş ve viskoz
fiber gümrük vergilerinin sıfırlanması ile
bağlantılı olarak, Rusya’da dikimi
yapılan giyim ürünlerinin ucuzlaması
bekleniyor.

almış olduğu karara göre, 2 Ocak
2018’den itibaren belirli suni viskoz
fiberlerin ithalat vergisi sıfırlanacak. Bu
uygulama 2019 sonuna kadar devam
edecek.

Endüstri ve Ticaret Bakanlığı
açıklamasında bu tür düzenlemelerin,
yerel pazarı hammadde açısından
doyuracağını ve pazardaki yerel
ürünlerin payının artmasını
sağlayacağını ifade ediyor. Vergilerin
sıfırlanmasının, Rusya’da üretilen
ürünlerin maliyetini %10’a varan
oranlarda düşüreceği tahmin ediliyor.

Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada, hammadde
vergilerinin düşürülmesinin üretilen
ürünlerin maliyetini düşürerek rekabet
güçlerini artıracağı belirtiliyor.

Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun

Önümüzdeki dönemlerde bir tarife
politikası ile sentetik tekstil ürünlerinin
de değerlendirmeye alınması
bekleniyor.
Kaynak: retail.ru

Tsvetnoy’da 30 yeni marka

Tsvetnoy marka
portföyünü
yeniledi.

Yapılan basın açıklamasına göre,
Moskova’daki çok katlı mağaza Tsvetnoy,
2017 yılında geniş bir marka
yenilemesine giderek portföyüne 30 yeni
marka kattı.Yeni markaların arasında
Byredo, Diptyque, Origins, AtelierCologne,
Superdry, Calvin Klein Underwear,
Tommy Hilfiger, Puma Select, Adidas
Women's, Gate 31, Reebok Classic ve
Levi's bulunuyor.
Mağazada mevcut cornerlar da yeniden
düzenlendi. Bu kapsamda Ash, Portal,

Kixbox, Cosmotheca, Double B, Detox
365, FV Sport, Depst, Esteban, Montale,
Wood Wood cornerlarında da
güncellemeler yapıldı.
Tsvetnoy’un 8 ayda toplam ziyaretçi
adedi 2.168 milyon oldu. Mağazanın geri
dönüş oranı istikrarlı olarak %30
civarında seyrediyor.
Tsvetnoy, 2017’de See by Chloe,
Reebok, Syperdry ve Martini ile de
işbirliği kampanyaları yapmıştı.
Kaynak: Fashionunited

Street beat mağazaları iki katına çıkacak
Inventive Retail Group, multibrand spor
ürünleri zinciri Street beat mağazalarını
2018 – 2019 yıllarında iki katına
çıkarmayı planladığını açıkladı.

Borovikova, yeni satış noktalarının
nüfusu 500 binin üzerinde olan
şehirlerde açılmasının planlandığını
söyledi.

Grubun spor ürünleri direktörü Elena
Borovikova, Street beat için
potansiyelin bölgelerde gelişmek
yönünde olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamaya göre, markanın şu
anda 26 olan mağaza adedi, 2018’de
37’ye, 2019’da ise 50’ye çıkacak.

Bölgelerde tüketicinin seçeneklerinin
az olmasından dolayı talebin yüksek
olması nedeniyle hızlı büyüme
potansiyeli bulunduğunu belirten

Borovikovo, şu anda 12 bölgede
mağazalarının mevcut olduğunu da
vurguladı.
Kaynak: RNS
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Yasadışı ürünlerin imha maliyetlerini sahipleri karşılayacak
Endüstri ve Ticaret Bakanlığı,
1.Temmuz.2018’den itibaren sahte ve
yasadışı ürünlerin sahiplerine, bu
ürünlerin depolama, nakliye ve imha
masraflarını karşılamak zorunluluğu
getirilmesini önerdi.
Önerilen değişiklikler, bu ürünlerin
imha edilme prosedürünü de
basitleştiriyor.
Mevcut uygulamada, ürünler tespit
edildiğinde Rusya Federasyonu’nun
sahipliğine geçiyor ve sonra imha
ediliyor.

azaltılması da hedefleniyor. Sözkonusu
masrafların yıllık tutarı 590 milyon
ruble olarak hesaplanıyor.
Endüstri ve Ticaret Bakanlığı’na göre,
Rusya’daki “gri” pazarın hacmi 1 trilyon
rubleyi buluyor. Değişikliğin, endüstriye
disiplin getirmes ve özellikle hazır giyim
ve ayakkabı sektörlerini etkilemesi
öngörülüyor.
Başkan Putin, yasadışı ürünlere karşı
alınacak tedbirlerin artırılmasını
istemişti.
Kaynak: Izvestiya

Değişiklikle bütçe giderlerinin

Rusya’ya yatırımlar artıyor
Başkan Putin, 2017’nin ilk dokuz
ayında Rusya’ya yapılan yatırımların %
4.2 arttığını açıkladı.
Putin, bu artışın aynı dönemde
GSYİH’da görülen %1.8 artışın iki
katından daha fazla olduğunu
vurgulayarak yatırımların yüksek hızla
artmasının gelecekteki ekonomik
büyüme için temel oluşturduğunu
söyledi.
Çoğu uluslararası şirket, yaptırımlara
rağmen Rusya ile çalışmaya veya
ülkeye yatırım yapmaya devam ediyor.

Endüstri ve Ticaret Bakanı Manturov
yabancı şirketlerin ilgisinin, Rusya
pazarında sürekli, cazip ve uzun
vadede değiştirilmeyecek çalışma
koşullar oluşturulmasından
kaynaklandığını söyledi.
Manturov, açıklamasında, yeni
yatırımlarda yirmi yıla kadar ayrıcalıklar
uygulanabileceğini belirterek çalışma
koşullarının Rus anayasasının
değişmesi durumunda bile
değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Rusya, uzun
vadeli
yatırımlar için
cazibesini
koruyor.

Kaynak: Ria Novosti

Rublede ibre yukarı döndü
Rublenin yılsonuna kadar değer
kaybedeceği yönünde tahminler
yapılırken, 60.50 dolar ile Temmuz
2015’ten bu yana en yüksek seviyeye
çıkan petrol fiyatları rublenin yönünü
tersine çevirmiş görünüyor.
Petrol fiyatlarının yüksek trendini
koruması durumunda 57-58 ruble
koridorunda işlem gören doların 56
seviyelerine düşebileceği öngörülüyor.
Ancak uzmanlar, 2018 seçimleri öncesi

artan harcamaların da etkisiyle
Hükümetin güçlü ruble taraftarı
olmayacağını hatırlatıyor.
Petrol gelirleri federal bütçeye ruble
olarak aktarıldığından rublenin değer
kazanması bütçeyi olumsuz etkiliyor.
Bu nedenlerle, Hükümetin bütçe
gelirlerinin düşmesinden rahatsız
olduğu, ve bunun önüne geçebilmek
için harekete geçebileceği konuşuluyor.

Yeni mağaza açılışları
 Kazan’daki ilk Uniqlo mağazası Kasım ayının başında Mega
alışveriş merkezinde açılıyor.
 Tom Tailor, Rostov’da Babylon alışveriş merkezinde kendine ait
bir mağaza açıyor.
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 St. Petersburg’da Nevsky Prospekt’te Ermanno Scervino butiği
açıldı.
 Krasnoyarsk’ta Planeta alışveriş merkezinde uluslararası
bayan giyim ürünleri zinciri Imperial fashion mağazası açıldı.
 New Yorker, Arkhangelsk’teki Maxi alışveriş merkezinde
şehirdeki ilk mağazasını açtı.
 Kiabi, Rusya’daki yirminci mağazasını Voronezh’de 1700 m2
alanda açtı.
 İsveç markası Strellson, Metropolis alışveriş merkezinin yeni
binasının ilk katında mağaza açtı.
 Kashirskoye Shosse’deki Vegas’ta Benetton’un pilot dijital
showroom’u açıldı.

Şirket kuruluşları internet üzerinden yapılabilecek
Duma tarafından onaylanan değişiklik
ile şirket kuruluşlarının internet
üzerinden yapılabilmesi kolaylığı
getirildi.
Mevcut uygulamada yeni şirket
kuruluşları zaman alıcı ve bürokratik bir
süreç olarak girişimcileri zorluyor.

2018’in ortalarında uygulamaya
alınması planlanan yeni düzenleme ile,
şirket kuruluşu için ilgili harcın
ödenmesini takiben internet üzerinden
iletilecek dilekçe ile başvurulabilecek.
Onaylı kuruluş belgesi ise ilgili vergi
dairesinden alınacak.
Kaynak: buh.ru

