
Rio Tinto, Chow Tai Fook Memberi Persetujuan kepada JNA Awards 2017 

HONG KONG, 31 Oktober 2016 /PRNewswire/ -- Rio Tinto Diamonds dan Chow Tai Fook Jewellery Group 

kembali memimpin penghargaan JNA selama 6 tahun berturut-turut sebagai Mitra Utama (Headline 

Partners) dari acara yang sangat dinanti-nantikan dalam industri perhiasan dan batu permata itu. Upacara 

pendandatanganan pembaharuan mitra diadakan pada saat jamuan makan malam penganugerahan tanggal 

14 September dan dihadiri oleh lebih dari 500 orang-orang industri termasyhur di Hongkong. 

Turut kembali menjadi Mitra Terhormat (Honoured Partners) adalah Shanghai Diamond Exchange (SDE), 

Guangdong Gems & Jade Exchange, dan Guangdong Land Holdings Limited (GDLand). Penganugerahan 

JNA memberi pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan dan individu yang telah menunjukkan 

keunggulan, kepemimpinan dan inovasi, dan yang ide dan tindakannya telah memberikan dampak positif bagi 

bisnis dan komunitas, khususnya di Asia. 

"Dukungan yang telah dipertunjukkan kepada kami oleh para pemimpin industri ini sungguh luar biasa. 

Komitmen dan dukungan mereka yang konsisten telah mendorong kami untuk terus meningkatkan bursa 

perhiasan dan untuk membawa acara ini ke tempat ia berada sekarang," komentar Wolfram Diener, Senior 

Vice President UBM Asia. 

Letitia Chow, Pendiri JNA, Director of Business Development -- Jewellery Group di UBM Asia, dan Ketua 

panel juri JNA Awards, mengatakan, "Kami sungguh mendapatkan keistimewaan untuk bisa bekerjasama 

dengan mitra-mitra kami yang berbagi visi dan nilai inti kami, dan membantu mewujudkan acara yang sangat 

dihormati dan bermakna bagi perniagaan. Merupakan dorongan yang sangat berarti bagi kami merasakan 

dukungan yang terus menerus dari Mitra Utama dan Mitra Terhormat kami (Headline and Honoured 

Partners), terutama Rio Tinto Diamonds, Chow Tai Fook Jewellery Group, dan Shanghai Diamond Exchange, 

yang telah bergabung dengan kami sejak awal mula perjalanan ini." 

Rita Maltez, Direktur Rio Tinto Diamonds Greater China Representative Office, menambahkan, "Rio Tinto 

sangat bangga menjadi Mitra Utama pendiri dan pendukung pemberian Anugerah ini. Kami merasa senang 

melihat bagaimana, selama lima tahun terakhir, JNA Awards telah berkembang menjadi pondasi penting yang 

membawa nilai kepada industri batu permata dan perhiasan. Kami berharap untuk terus melanjutkan 

kemitraan dengan JNA Awards dan untuk berinvestasi bersama menumbuhkan industri ini." 

Kent Wong, Managing Director Chow Tai Fook Jewellery Group menambahkan, "Acara tahunan JNA Awards 

mendorong inovasi dan praktik terbaik yang membuat kemajuan industri terus berlangsung di tengah 

lingkungan yang cepat berubah. Chow Tai Fook sangat bergairah menjadi Mitra Utama yang setia untuk 

acara yang bergengsi tinggi ini untuk tahun ke-enam dan seterusnya. Berdampingan dengan kolaborasi antar 

mitra kami, kami akan terus mengasah pembangunan yang berkelanjutan untuk industri perhiasan ini." 



"SDE sangat bangga bisa menjadi mitra dengan JNA Awards sejak pembentukannya tahun 2012. Melalui 

penghargaan ini, kami percaya bahwa industri perhiasan dapat mengidentifikasikan mereka yang bisa 

mengadopsi praktik bisnis terbaik dan unggul dalam lingkungan berdaya saing tinggi untuk memberi contoh 

untuk orang-orang dalam industri untuk diikuti," seru Lin Qiang, President and Managing Director SDE. 

"GDLand merasa terhormat bisa menjadi Mitra Terhormat untuk JNA Awards selama 4 tahun berturut-turut. 

Kami berusaha keras untuk melanjutkan kerjasama kami dengan JNA Awards dan mitra lainnya dalam 

memajukan pertumbuhan industri perhiasan," ujar Li Yonggang, Executive Vice President GDLAND. 

Jim Li, General Manager Guangdong Gems & Jade Exchange, mengucapkan, "merupakan suatu 

kebahagiaan luar biasa untuk bergandeng tangan bersama mitra lainnya dari JNA Awards, dan bersama-

sama dalam menciptakan masa depan yang jaya bagi industri perhiasan." 

Upacara dan Jamuan Makan Malam JNA Awards 2016 diakhiri dengan nada tinggi pada 14 September 

dengan 15 penerima anugerah dalam 11 kategori. Silahkan klik disini untuk daftar lengkap penerimanya. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.JNAawards.com atau hubungi: 
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