Η 17η χρονιά της
μοναδικής έκθεσης στη
Μέση Ανατολή για
Φυσικά & Βιολογικά
προϊόντα

ORGANIC & NATURAL PRODUCTS EXPO 2019
Ημερομηνία

3-5 Δεκεμβρίου 2019

Ώρες

10:00 – 18.00

Χώρος

Dubai Convention & Exhibition Centre

Χρόνος

17η χρονιά

Πρόσβαση

Μόνο επαγγελματίες

Εκθέτες

Αναμένονται πάνω από 225 εκθέτες από 55+
χώρες

Αγοραστές

Αναμένονται πάνω από 7.332

Website

https://naturalproductme.com/index.php

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Μόνο οι εισαγωγές τροφίμων των χωρών του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 53,1
δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2020.
Σημαντικά στοιχεία:
• Το Ντουμπάι κατέχει τη θέση του 3ου μεγαλύτερου επανεξαγωγέα
παγκοσμίως.
• Ορισμένες αλυσίδες λιανικής πώλησης που παράγουν βιολογικά
προϊόντα στα ΗΑΕ σημείωσαν μια εκπληκτική αύξηση κατά 200%
στις αγορές από το 2016.
• Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 69
δις δολάρια μέχρι το 2020.
• Η αγορά ιδιωτικής ετικέτας στη Μέση Ανατολή άρχισε να
παρουσιάζει ανάπτυξη εντός των μεγάλων αλυσίδων λιανικής
πώλησης το 2014, αλλά έχει αρχίσει να επεκτείνεται με αυξανόμενη
ταχύτητα κατά τα τελευταία 5 χρόνια.
• Ο αριθμός των αγοραστών που χαίρονται να αντικαταστήσουν
προϊόντα με αντίστοιχα ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε επίσης από
55% σε 65%, από το 2017 έως το 2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Η Middle East Organic and Natural Products Expo 2019 είναι η μοναδική και
μεγαλύτερη έκθεση της Μέσης Ανατολής, αφιερωμένη σε όλα τα φυσικά, βιολογικά
και υγιή προϊόντα.

Τα βασικά τμήματα της αγοράς που εκπροσωπούνται στην έκθεση εκτείνονται σε όλες
τις κατηγορίες:
• των Τροφίμων & Ποτών,
• την Ομορφιά,
• την Υγεία,
• τη Ζωή και
• το Περιβάλλον.
Στο Εμπορικό Κέντρο του Ντουμπάϊ, κατά τη διάρκεια των 3 ημερών
της έκθεσης:
✓ ανταλλάσονται ιδέες & γνώσεις,
✓ γίνεται γευσιγνωσία φυσικών & βιολογικών προϊόντων
✓ δοκιμάζονται προϊόντα υγείας & ομορφιάς.
Αυτό καθιστά την Middle East Organic and Natural Products Expo τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση φυσικών και βιολογικών προϊόντων στην
περιοχή της ΜΕΝΑ (Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής).

ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ TCAM
Το 1 ήμερο συνέδριο για την Παραδοσιακή, Συμπληρωματική και Εναλλακτική
Ιατρική διαμορφώνεται από παρουσιάσεις, συζητήσεις σε ομάδες και
διαδραστικές συνεδρίες για βασικά θέματα της βιομηχανίας, όπως οι καινοτομίες
και το μέλλον τους στη Μέση Ανατολή.
• 150 συμμετέχοντες
• 14 συνεδρίες
• 16 διεθνείς ομιλητές & εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και το
R&D.
ORGANIC INDUSTRY CONFERENCE
2η & 3η ημέρα της έκθεσης - διάσκεψη για τα βιολογικά προϊόντα, η οποία καλύπτει
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, με συνολικά 5 συζητήσεις με κορυφαίους βιομηχανικούς
ηγέτες, οι οποίοι προσφέρουν στο κοινό ποικίλα θέματα όπως επιχειρηματικές
ευκαιρίες και τη σημασία της συμμετοχής της κοινότητας στην αειφόρα ανάπτυξη.
Και στις 4 συνεδρίες της διάσκεψης υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του ακροατηρίου,
με έντονη συζήτηση για την ενδυνάμωση των γυναικών μέσω αγροτικών
επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες που με πάθος υποστηρίζουν τις τάσεις της
λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων.
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΣΑΪ & ΚΑΦΕ
Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης ροφημάτων στην περιοχή, η έκθεση διαθέτει
περίπτερο αποκλειστικά για βιολογικά προϊόντα τσαγιού & καφέ, όπου
φιλοξενούνται εκθέτες από την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Σρι Λάνκα και με ένα ιδιαίτερα
καινοτόμο superfood καφέ από την Κροατία.
Τα ΗΑΕ είναι ο μεγαλύτερος επαν-εξαγωγέας στον κόσμο του τσαγιού και ένας
μεγάλος καταναλωτής καφέ, αντανακλώντας τις προτιμήσεις της περιοχής στο
σύνολο και αυτό αναμένει να φέρει καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες εκθέσεις.

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ
• Λάβετε στοιχεία 5 δυνητικών πελατών κάθε μήνα.
• Ένα έτος δωρεάν συνδρομής στο www.arabianorganics.com , την μόνη Β2Β πύλη
για φυσικά προϊόντα στη Μέση Ανατολή, η οποία προσφέρει:
✓ πλήρες πακέτο εξυπηρέτησης
✓ τοπική πιστοποίηση προϊόντος
✓ online πληρωμή
✓ αποθήκευση
✓ διανομή
• Συνδεθείτε με πάνω από 30,000 αγοραστές φυσικών & βιολογικών προϊόντων πριν
από την έκθεση.
• Δημιουργείστε ετήσιες έρευνες χονδρικής και επιχειρηματικές δραστηριότητες με
την ArabianOrganic.
• Επιβεβαιωμένες B2B συναντήσεις με τους κορυφαίους διανομείς των προϊόντων
σας.
• Συναντήστε πάνω από 9,500 αγοραστές της Μέσης Ανατολής, με αποκλειστικό
ενδιαφέρον για τα βιολογικά προϊόντα.
• Συναντήστε κορυφαίους αγοραστές του Συμβούλιου Συνεργασίας των Αραβικών
Κρατών του Κόλπου (GCC) μέσω της επιτόπιας συσχέτισης κατά τη διάρκεια της
έκθεσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ 2018

Συνολικός αριθμός
επισκεπτών

VIP Αγοραστές

Εκθέτες

Προγραμματισμένες
Ο2Ο Συναντήσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΤΩΝ
• Αριθμός των Εκθετών: 225
• Περίπτερα Χωρών: 13
• Εκθέτες για 1η φορά: 91
ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

• Χώρος περιπτέρων: 3,100 m2
• Stands Εθνικών Περιπτέρων: 72

ΕΚΘΕΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
ΖΩΗ
ΟΜΟΡΦΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η πρώτη μου
φορά στην έκθεση του
Ντουμπάϊ. Είναι μια
φανταστική έκθεση με
πολλούς ανθρώπους που
έδειξαν ενδιαφέρον για τα
προϊόντα μας και περάσαμε
πολύ ευχάριστα.
Τοποθετήσαμε τα προϊόντα
μας στην πλατφόρμα
[ArabicOrganics] και
προγραμματίσαμε κάποιες
πολύ καλές συναντήσεις με
άτομα που ενδιαφέρονται
πραγματικά για τα προϊόντα
μας.

ΕΚΘΕΤΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΤΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ…
Ήρθαν σε επαφή με το
αγοραστικό κοινό που τους
ενδιέφερε κατά τη διάρκεια της
έκθεσης

ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ…
ήταν ευχαριστημένοι με τη
συνολική επιτυχία από τις
επισκέψεις που δεχτήκαν
στον περίπτερο τους

ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ…
δημιούργησαν νέες
επιχειρηματικές επαφές

ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ…
Επιβεβαίωσαν ήδη την
συμμετοχή τους για την
επόμενη χρονιά

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΕΚΘΕΤΩΝ…
ήταν ικανοποιημένοι με την
ποιότητα των επισκεπτών στα
περίπτερά τους

ARABIAN ORGANICS

ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ…
χρησιμοποίησαν την
ηλεκτρονική πύλη για να
μάθουν περισσότερα για τα
προϊόντα των εκθετών

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΝΤΑΙ
Διεθνείς επισκέπτες: 79%
Επισκέπτες από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 21%
TOP ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

1. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
2. Σαουδική Αραβία
3. Ινδία
4. Αίγυπτος
5. Κουβέιτ
6. Μπαχρέιν
7. Λίβανος

Μέση Ανατολή: 34%
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: 21%
Ινδική Ύπο-ηπειρωτική χώρα: 15%
Ευρώπη: 16%

8. Ομάν

Βόρεια Αφρική: 7%
Ην. Βασίλειο: 4%
Άλλες: 3%

9. Μαρόκο
10 Τυνησία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΙΔΡΥΤΕΣ
DIRECTOR, MANAGEMENT
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ,
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ,
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ
MEDIA, ΚΛΠ

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΕΚΘΕΤΩΝ

ΕΙΔΗ & ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Α) Συμμετοχή εντός του Ελληνικού Περιπτέρου (ομαδικό περίπτερο) με κόστος 2,550€ για χώρο 3.6τμ που
περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•
•
•

1 Χ Πάγκο σερβιρίσματος με γυάλινη βιτρίνα δύο ραφιών
1 Χ Καρέκλα
1 Χ Λογότυπο στο πάνελ
Φωτισμό και μοκέτα
Εισαγωγή στον έντυπο κατάλογο και κωδικούς χρήσης του www.arabianorganics.com
Κοινή χρήση καθιστικού χώρου εντός του περιπτέρου
Μεταφορικά έξοδα ξηρού φορτίου

(Β) Συμμετοχή εκτός του Ελληνικού Περιπτέρου σε ατομικό περίπτερο με κόστος $5,660 για περίπτερο 12τμ (το
ελάχιστο διαθέσιμο) που περιλαμβάνει:
•
•
•
•
•

1 Χ Πάγκο σερβιρίσματος ράφι από κάτω
2 Χ Καρέκλες
Φωτισμό, πρίζα και μοκέτα
Κάδο αποριμμάτων
Εισαγωγή στον έντυπο κατάλογο και κωδικούς χρήσης του www.arabianorganics.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να γίνει επιμερισμός των 12τμ σε δύο εκθέτες με κόστος $3,500 ανά εκθέτη

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα
https://naturalproductme.com/index.php ή να
επικοινωνήσουν με την RECO EXPORTS στο
231 2315310.
Η RECO EXPORTS αποτελεί τον αποκλειστικό
εκπρόσωπο της IFOAM για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Exclusive Agent IFOAM
RECO EXPORTS
Αριστοτέλους 24, Θεσ/νίκη
Τ: 231 231 5310
www.reco-exports.gr
events@reco-exports.gr

