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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση 
Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων NATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA 

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να συμμετάσχει στη  Διεθνή Έκθεση 
Φυσικών και Βιολογικών Προϊόντων NATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA, που θα 
πραγματοποιηθεί από 29 – 31 Αυγούστου 2018 στο Hong Kong (Convention and Exhibition 
Centre). Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που 
δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.  

 
Σκοπός της Περιφέρειας Αττικής, με την παρουσία της στην διοργάνωση «NATURAL & 

ORGANIC PRODUCTS ASIA» είναι να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα 
της και παράλληλα να συμβάλλει στη δημιουργία σημαντικών ευκαιριών για τους συμμετέχοντες με 
την σύναψη εμπορικών συμφωνιών με αγοραστές του εξωτερικού. Ως εκ τούτου, η Περιφέρεια θα 
επιδοτήσει το κόστος συμμετοχής κατά 60% για την ενοικίαση περιπτέρων εμβαδού 4τ.μ. καθώς και 
για το Mandatory Marketing Package (το υπόλοιπο 40% θα το επιβαρυνθούν οι εκθέτες). Κατά 
συνέπεια, το εναπομείναν κόστος για τον κάθε εκθέτη ανέρχεται στα 1.203 ευρώ ± 7% (ανάλογα με την 
ισοτιμία δολαρίου και ευρώ). (Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται περίπου στα 698€ και του Mandatory Marketing 
Package στα 217€. 

 
Επιπλέον, για την μεγιστοποίηση της δικτύωσης επιχειρηματιών με τοπικούς διανομείς και για 

την περαιτέρω προώθηση και προβολή τους, στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνονται οι εξής 
ενέργειες: 

 Η οργάνωση συμμετοχής των εκθετών στο NOPA LIVE THEATRE, όπου θα 
πραγματοποιηθούν  οργανωμένες παρουσιάσεις των εκθετών και παρέχονται 
δείγματα σε οργανωμένο Β2Β forum αγοραστών. 

 Η τοποθέτηση 2 προϊόντων ανά εκθέτη στο φυσικό εκθετήριο της Κινεζικής εταιρείας 
διανομής και προβολής Wellspring στο Χονγκ Κονγκ καθώς και ανάρτηση 
φωτογραφιών και  περιγραφών των προϊόντων στην διαδικτυακή πλατφόρμα της 
εταιρείας, η οποία λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα για minimarket, delicatessen 
και restaurant του Hong Kong & Macao. Η Wellspring είναι μια από τις καλύτερες 
εταιρείες προώθησης, προβολής και διανομής προϊόντων στον Χονγκ Κονγκ και διατηρεί 
εκθετήριο προϊόντων στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ, το όποιο επισκέπτονται καθημερινά 
ιδιοκτήτες και αγοραστές minimarket, delicatessen και restaurant προκειμένου να 
δοκιμάσουν και να αγοράσουν νέα προϊόντα. Η ενέργεια αυτή θα διαρκέσει από τις 30 
Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. 

 Την δημιουργία δελτίων τύπων και την αποστολή τους σε βάση δεδομένων αγοραστών, 
χονδρεμπόρων, αντιπροσώπων στο Hong Kong 

 
Η «NATURAL & ORGANIC PRODUCTS ASIA» αποτελεί την μοναδική επαγγελματική 

έκθεση Βιολογικών & Φυσικών Προϊόντων για όλη την Ασία και απευθύνεται σε Εταιρείες που 
παράγουν, εισάγουν και εμπορεύονται προϊόντα όπως Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς, ΠΟΠ & 
ΠΓΕ προϊόντα, Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά, Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά, Γαλακτοκομικά & 
Τυροκομικά προϊόντα, Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Προϊόντα Υγιεινής Διατροφής κ.α. Στην 
έκθεση του 2017 συμμετείχαν 268 εκθέτες (από τους οποίους το 57% ήταν από την Ευρώπη) και την 
επισκέφτηκαν περισσότεροι από 8.000 αγοραστές από 40 χώρες (από τους οποίους το 34% ήταν 
διανομείς προϊόντων στην Κίνα). 

 
Αξίζει να τονιστεί, ότι το Hong Kong, με πληθυσμό 7,3εκ. και τουρισμό περίπου 60εκ. ανά 

έτος, είναι η 4η χώρα στον κόσμο στην ευκολία σύναψης εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων 
και αποτελεί ζώνη ελεύθερου εμπορίου (free trade market) απαλλαγμένο από δασμούς και φόρους.  
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Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής 
είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης 
να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής 
(εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics). 
Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της 
Αττικής. Επιπλέον, θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, 
ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες. Τέλος, στην τελική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη ο αύξων αριθμός 
πρωτοκόλλου της αίτησης. 

 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την 31η Ιανουαρίου 2018 με αίτησή τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, 
ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης).  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από: 
1) παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιεί -μεταποιεί  
το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο 
έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση ή τυποποίηση γίνεται στην 
Αττική) 
2) την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και σφραγισμένη 
με την σφραγίδα της επιχείρησης 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Περιφέρεια Αττικής 
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής 
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 
 
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771  
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ:2132065770 
κ. Μπιτακλή Ελένη τηλ: 2132065772  
 
 


