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A természetes szőrmének köszönhetően több millió munkahely jön létre, 
a távoli közösségekben élő prémesállat-tenyésztőktől kezdve a divattervezőkön át 
a tevékenységüket a világ különböző részein található divat városokban végző szakképzett 
mesteremberekig

Ma több mint egy millió szakember dolgozik a szőrmeiparban 
A világ szőrme kiskereskedelmi forgalma ma meghaladja a 30 milliárd USD értéket

A természetes szőrme tiszta, fenntartható divat alapanyag, ami kisebb terhelést jelent a 
szemétlerakók és az óceánok számára, mint a műszőrme.

Biológilailag teljesen lebomlik
Fenntartható az előállításának minden fázisában
Szakszerű gondozás mellett évtizedekig hordható, ellentétben a vegyi anyag alapú
műszőrmével, ami legtöbbször egy év hordás után szeméttelepre kerül
A tenyésztett prémes állatokat hulladék szerves anyagokkal, általában élelmiszeripari
(pl. a hal- és húsfeldolgozásból származó) maradékokkal táplálják 
A prémtenyésztésből származó hulladékokat hasznos termékek előállítására használják, mint bio olaj vagy 
műtrágya
A vadon élő állatok prémjének begyűjtése elismert és széleskörű segítséget jelent a vadgazdálkodásban
A kikészítési eljárás a legmagasabb környezetvédelmi előírások betartásával történik

A szőrmeipar felelősségteljes és szigorúan szabályozott, tevékenységében a magas szintű 
állat jólét és fenntarthatóság a legfőbb szempontok

A prém tenyésztési  farmok tevékenységét a kormány és a szakmai előírások szabályozzák
A szőrmekereskedelem egy globális tanúsítványt dolgoz ki FURMARK néven, amely magában foglalja 
a különböző minősítési programokat beleértve a Welfur programot Európában, az amerikai/kanadai 
előírásokat, valamint a vadbőrre és a kikészítésre és festésre vonatkozó szabályokat
Ezek a szabványok a független tudományos megfigyeléseken és szakmai jelentéseken alapszanak

A természetes szőrme tekintélyes múltra visszatekintő modern anyag, amely vonzó lehet a 
divattervezők és vevők bármely korosztálya számára. 

Az 2018 őszi/téli divatbemutatók 64 %-ában New Yorkban, Milánóban, Párizsban és Londonban szerepelt 
szőrme, többek között: Alexander Wang, Oscar De La Renta, Dolce & Gabana, Fendi, Moncler, 
Roverto Cavalli, Balmain, Dior és Valentino bemutatóin, hogy csak a legismertebb divatházakat említsük.
A szőrme ipar évente egy sor oktatási  és tréning programot szervez, többek között nyári iskolát és globális 
versenyeket, mint Imagine Talents és a REMIX a Vogue Talents támogatásával. 


