
  

 

 

 

 

  

 

Natural & Organic Asia 2019 

28 & 30 Αυγούστου 2019, HKCEC, Hong Kong 

 

 

Στις 28 - 30 Αυγούστου 2019 πραγματοποιείται στο Hong-Kong για 4η χρονιά η 

μεγάλη και μοναδική έκθεση Φυσικών και Βιολογικών προϊόντων για την αγορά 

της Ασίας, η οποία αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις του κλάδου 

παγκοσμίως. 

4η χρονιά διοργάνωσης 

6.224 επισκέπτες – επαγγελματίες του κλάδου 

250 εκθέτες από 31 χώρες 

Η Natural & Organic Asia αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση στην 

Ασία που στοχεύει σε αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, αλυσίδες 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/b201bb260addea4738ceca5f75c89735/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/c9908375a2f54a09c0db2f2b42fc222f/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891


καταστημάτων με συμπληρώματα διατροφής, delicatessen, premium ράφια, 

supermarket & HORECA.   

Το Hong-Kong αποτελεί : 

• Νο1 εμπορικό κόμβο για διανομή προϊόντων στην ηπειρωτική Κίνα, το 

Μακάο και άλλες γειτονικές αγορές της Ασίας 

• 4η χώρα στον κόσμο, στην ευκολία σύναψης εμπορικών και 

επιχειρηματικών σχέσεων στοιχεία βάσει της World Bank 

http://www.doingbusiness.org/rankings)  

• Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου (free trade market) δίχως δασμούς ή φόρους 

• Πολύ κοντά στο Pearl River Delta (PRD), που αποτελεί μια σημαντική 

οικονομική ζώνη της Κίνας 

• Ένας διεθνής κόμβος εφοδιαστικής αλυσίδας και ναυτιλίας 

• Μια ανοιχτή, διαφανής και ανταγωνιστική αγορά 

• την 3η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ασία και την 7η 

μεγαλύτερη στον κόσμο. 

Η έκθεση είναι η μοναδική για όσους στοχεύουν να  

• Γνωρίσουν αγοραστές υψηλού κύρους, διανομείς, χονδρεμπόρους, 

εισαγωγείς και εμπόρους λιανικής πώλησης 

• Διεισδύσουν και να επεκταθούν στην αγορά του Χονκ Κονγκ και της 

Ασίας 

• Αυξήσουν τις πωλήσεις τους στην αγορά της Ασίας 

• Δημιουργήσουν αναγνωρισιμότητα για την εταιρία και τα προϊόντα σε μια 

ζωντανή αγορά  

• Δικτυωθούν με επαγγελματίες υψηλού προφίλ του κλάδου φυσικών και 

βιολογικών προϊόντων στην Ασία  

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/4e99250f2b302b91224e79ec1559027a/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/ed75f6fa4fde41d1c1d035168c0c201c/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891


• Αποκτήσουν εμπειρία και ζωτικής σημασίας πληροφορίες για την Ασία, 

ιευκολύνοντας την επιτυχημένη έναρξη και ανάπτυξή σας στην 

αγορά    

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

 

  

 

 

 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Η ΕΚΘΕΣΗ  

Εταιρείες που παράγουν, εισάγουν και 
εμπορεύονται προϊόντα από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

Αγοραστές που προέρχονται από τις 
παρακάτω κατηγορίες: 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/0e7222dfcf2054d00d6490bf785800ab/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891


• Αρτοσκευάσματα – Μπάρες 
Δημητριακών 

• Ελαιόλαδο & Ελιές 
• Δημητριακά – Ζυμαρικά & Όσπρια 
• Μέλι & Μαρμελάδες – Αλείμματα 
• Βότανα – Αφεψήματα – Τσάι 
• Ξηροί Καρποί – Αποξηραμένα 

Φρούτα 
• Χυμοί – Αναψυκτικά 
• Συμπληρώματα Διατροφής – Super 

Foods 
• Παιδικές Τροφές 
• Φυσικά & Βιολογικά Καλλυντικά – 

Σαπούνια 
• Προϊόντα Περιποίησης & Υγιεινής 

Φροντίδας 
• Free From Προϊόντα – Προϊόντα eco 

living 

• Χονδρέμποροι και Διανομείς 
• Μεγάλοι εισαγωγείς & εξαγωγείς 
• Αγοραστές μεγάλων 

σουπερμάρκετ 
• On line shops 
• HO.RE.CA.  

  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

**Απαλλάσεται Φ.Π.Α. λόγω τιμολόγησης από Μεγάλη Βρετανία** 

 

 

 

PREMIUM PACKAGE 

 

545$/m2 (min 9τμ) που 

περιλαμβάνει: 

Λογότυπο στα πλαϊνά πάνελ, 

πινακίδα με όνομα εταιρείας, 

2 x spot light, 1 πρίζα, 1 

 

 

WALK-ON PACKAGE 

 

510$/m2 (min 9τμ) που 

περιλαμβάνει: 

Πινακίδα με όνομα εταιρείας, 

2 x spot light, 1 πρίζα, 1 

 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

3455$ για 3.5τμ που περιλαμβάνει: 

Πάγκο σερβιρίσματος με λογότυπο 

της εταιρείας, 1  καρέκλα, 1 βιτρίνα 

με ράφια,  

 Μεταφορά εκθεμάτων ξηρού 



 

πάγκο σερβιρισματος, 1 

τραπέζι, 1 βιτρίνα με ράφι, 2 

καρέκλες, 1 κάδο 

απορριμμάτων,  Καταχώρηση 

περιγραφής εταιρείας, 

κλάδου και τύπου προϊόντων 

στον online οδηγό 

• Exhibitor Badges 

• Απεριόριστες προσκλήσεις  

• Δημοσίευση εταιρικών 

ειδήσεων στην επίσημη 

ιστοσελίδα 
 

πάγκο σερβιρισματος, 2 

καρέκλες, 1 κάδο 

απορριμμάτων,  Καταχώρηση 

περιγραφής εταιρείας, 

κλάδου και τύπου προϊόντων 

στον online οδηγό 

• Exhibitor Badges 

• Απεριόριστες προσκλήσεις  

• Δημοσίευση εταιρικών 

ειδήσεων στην επίσημη 

ιστοσελίδα 

 

φορτίου από την Ελλάδα στην 

έκθεση (όχι επιστροφή),  

Εισαγωγή στον κατάλογο της 

έκθεσης,  

• Καταχώρηση περιγραφής 

εταιρείας, κλάδου και τύπου 

προϊόντων στον online οδηγό 

• Exhibitor Badges 

• Απεριόριστες προσκλήσεις  

• Δημοσίευση εταιρικών ειδήσεων 

στην επίσημη ιστοσελίδα 

  

 

 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο  

231 231 5310 ή στο events@reco-exports.gr 

 

Γραφείο Ελλάδος:  Αριστοτέλους 24, Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 546 23 - T: +30 2312 315 310 

Γραφείo Μ.Βρετανίας: Kemp House, 160 City Road, Old Street, London, EC1V 2NX - T: +44 208 798 3939 
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