
Συνδέουμε Προσφορά με Ζήτηση I Παράγουμε Αποτελέσματα



Η RECO Exports είναι μια εταιρεία Διαχείρισης Εξαγωγών με μεγάλη εμπειρία στις εξαγωγές και το διεθνές 

εμπόριο, και ένα ευρύ δίκτυο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συνεργάζονται για να προσφέρουν μια συνεχή ανάπτυξη 

σε εταιρείες μέσω των εξαγωγών.

To κατευθυντήριο μοτίβο μας είναι να βοηθήσουμε τις εταιρείες να διεισδύσουν σε νέες αγορές καθοδηγώντας και 

δείχνοντας τους πώς να:

• Εξάγουν αποτελεσματικά, προσεγγίζοντας τις νέες αγορές με τη σωστή στρατηγική

• Ελαχιστοποιήσουν το εμπορικό και το διαχειριστικό ρίσκο των εξαγωγών

• Διαμορφώσουν καινοτόμες λύσεις για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες της αγοράς των χωρών ενδιαφέροντος

• Διαχειριστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις εξαγωγές τους

Σχετικά με εμάς

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΝΑ ΕΞΑΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ.



Υπηρεσίες Ι ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
Η Διαχείριση Εξαγωγών είναι μια πολύπλοκη δουλειά. Για να μπορέσει μια εταιρεία να ξεκινήσει σωστά

αποφεύγοντας τα δαπανηρά λάθη των εξαγωγών, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει καλύψει όλες τις βασικές

παραμέτρους εξαγωγών.

Επιπλέον, η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει και οδηγεί τους παραγωγούς/μεταποιητές/κατασκευαστές σε ένα όλο και

πιο γρήγορο ρυθμό. Με νέες αγορές και εμπορικές συμφωνίες, υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός

και μια επιτακτική ανάγκη για είσοδο στις διεθνείς αγορές.

Η RECO Exports λειτουργεί ως το ανεξάρτητο τμήμα εξαγωγών των πελατών μας ή παρέχουμε υποστήριξη στο

υφιστάμενο τμήμα εξαγωγών τους, προσθέτοντας τους έσοδα μέσω της επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων

τους.

Αναζητάμε νέες αγορές και διανομείς για τα προϊόντα των πελατών μας, λειτουργώντας με παρόμοιο τρόπο με τον

τοπικό αντιπρόσωπο της εταιρείας ή του τμήματος πωλήσεων της, αλλά σε διεθνή κλίμακα. Με τα χρόνια έχουμε

δημιουργήσει μια καλή φήμη για την παροχή υψηλών προτύπων στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και κυρίως

την επίτευξη αποτελεσμάτων. Με αυτό τον τρόπο έχουμε βοηθήσει εταιρείες να συνδεθούν με διεθνείς διανομείς,

αντιπροσώπους ή χονδρεμπόρους και επομένως να αυξήσουν τις πωλήσεις τους και την παρουσία τους στο διεθνές

εμπόριο.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στις εταιρείες ένα καθιερωμένο κανάλι διανομής, μια εκτεταμένη έρευνα αγοράς

και μια διεθνή τεχνογνωσία. Επιπλέον, η εμπειρία μας στην εφοδιαστική αλυσίδα, μας επιτρέπει να συντονίσουμε

εύκολα τις αποστολές για την εκπλήρωση διεθνών παραγγελιών.



Υπηρεσίες Ι ΕΚΘΕΣΕΙΣ   
Στόχος μας να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους, δημιουργώντας μια επιτυχή πορεία στις αγορές στόχος, μέσω της

αποκλειστικής αντιπροσώπευσης διεθνών εκθέσεων μεγάλης αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΗ – ΧΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 IPLS International Private Label Μόσχα – Ρωσία 20 - 21 Μαρτίου 2019

2 Natural & Organic Products Europe Λονδίνο – Ην. Βασίλειο 07 - 08 Απριλίου 2019

3 • The Ingredients Show
• Farm Shop – Deli Show Μπέρμιχαμ – Ην. Βασίλειο 08 - 10 Απρίλίου 2019

4 LONDON WINE FAIR Λονδίνο – Ην. Βασίλειο 20 -22 Μαίου 2019

5 Naturally Good Σύδνευ – Αυστραλία 02 - 03 Ιουνίου 2019

7 Organic Food Iberia Μαδρίτη - Ισπανία 06 Ιουνίου – 07 Ιουνίου 2019

8 Natural & Organic Products Asia Χονκ Κονγκ – Κίνα 28 - 30 Αυγούστου 2019

9 The Restaurant Show Λονδίνο – Ην. Βασίλειο 07 - 09 Οκτωβρίου 2019

10 Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair Μάλμε – Σουηδία 13 - 14 Νοεμβρίου 2019

11 • Food & Drink Expo 2020 
• Foodex
• The Ingredients Show
• Farm Shop – Deli Show 
• National Convenience Show

Μπέρμιχαμ – Ην. Βασίλειο 30 Μαρτίου – 01 Απριλίου 2020 

ΔΙΠΛΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΕΝΤΑΠΛΗ 
ΕΚΘΕΣΗ



Η IPLS International Private Label αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα προβολής και Β2Β συναντήσεων στην Ρωσία και ΚΑΚ για 

όλους όσους ενδιαφέρονται να κλείσουν συμφωνίες παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στους κλάδους των Τροφίμων & Ποτών, 

Κλωστοϋφαντουργίας, Καλλυντικών & Αρωμάτων, Υγιεινής & Φροντίδας, Φαρμακευτικών & Υγείας, Οικιακών Συσκευών και 

Ηλεκτρονικών Ειδών, Προϊόντων & Εξοπλισμού Κατοικίδιων, Καθαριστικών & Απορρυπαντικών, Φροντίδας Αυτοκινήτου, Ειδών 

Γραφείου κ.α.

Συνολικά 41 αλυσίδες καταστημάτων συνεργάζονται αποκλειστικά με την IPLS: : Auchan, Metro Cash & Carry, SPAR, Globus, 

Leroy Merlin κ.ά

20 - 21 Μαρτίου 2019

Η Ρωσική ιδιωτική ετικέτα αναπτύσσεται με πολύ γοργούς

ρυθμούς. Το 2017 τα ποσοστά ανάπτυξης της

αντιπροσώπευαν περίπου το 27% (ανάλογα με τη μορφή του

εμπορίου) και σε ορισμένες περιοχές έως και το 50%

www.ipls-russia.ru/en

6η χρονιά διοργάνωσης 

2.280 επαγγελματίες του κλάδου – 160 εκθέτες 

1,200+ Β2Β συναντήσεις

http://www.ipls-russia.ru/en


Η Natural & Organic Products Europe αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση στην Μεγάλη Βρετανία των Φυσικών &

Βιολογικών Προϊόντων και απευθύνεται όσους παραγωγούς, εμπόρους & μεταποιητές φυσικών & βιολογικών προϊόντων θέλουν να

τοποθετηθούν σε Καταστημάτων Βιολογικών προϊόντων, Supermarket με βιολογικά προϊόντα, Delicatessen με βιολογικά & φυσικά

προϊόντα, Health store chains , Αλυσίδες Παρα-φαρμακευτικών Προϊόντων.

Η έκθεση σε γενικές γραμμές προσφέρει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να:

o Γνωρίσουν τους μεγαλύτερους διανομείς και χονδρεμπόρους φυσικών & βιολογικών της Μ.Βρετανίας

o Προβάλλουν τα προϊόντα τους σε χιλιάδες αγοραστές φυσικών & βιολογικών προϊόντων

o Βρουν Αντιπροσώπους και Διανομείς φυσικών & βιολογικών προϊόντων

o Κλείσουν συμφωνίες και πάρουν παραγγελίες

o Γνωρίσουν τον ανταγωνισμό και την προστιθέμενη αξία του

07 - 08 Απριλίου 2019

25η χρονιά διοργάνωσης 

10.571 επισκέπτες – επαγγελματίες του κλάδου 

1.468 hosted buyers από 76 χώρες

746 εκθέτες από 48 χώρες

www.naturalproducts.co.uk 

http://www.naturalproductsscandinavia.com/


08 - 10 Απριλίου 2019

Δύο εκθέσεις σε μία στέγη “The Ingredients Show” & “Farm Shop & Deli Show”

H απόλυτη πλατφόρμα προβολής στο Ηνωμένο Βασίλειο, που δίνει την δυνατότητα σε κάθε 

εκθέτη να έρθει σε επαφή, να προωθήσει να αναπτύξει και να μεγαλώσει την επιχείρησή του, με 

τους κατάλληλους ανθρώπους

Γιατί να συμμετέχετε; 

• Λανσάρετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

• Διασυνδεθείτε με τη βιομηχανία

• Αναπτύξτε τις πωλήσεις σας

• Αυξήστε την αναγνωρισημότητα των προϊόντων σας

• Ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό σας

• Αποκτήστε κάλυψη στα ΜΜΕ

H μόνη έκθεση για τους επαγγελματίες

ανάπτυξης τροφίμων και ποτών

www.theingredientsshow.co.uk 

Για εξειδικευμένους πωλητές με επίκεντρο 

τα τοπικά προϊόντα

www.farmshopanddelishow.co.uk

http://www.theingredientsshow.co.uk/
http://www.farmshopanddelishow.co.uk/


Η LONDON WINE FAIR αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση 

κρασιού για όσους ενδιαφέρονται να εξάγουν στην Μεγάλη Βρετανία, τον 2ο 

μεγαλύτερο εισαγωγέα κρασιού στον κόσμο (πάνω $4,1 δις το 2017)

Με 14,000 ετικέτες κρασιού από 40+ χώρες αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός που 

κάθε χρόνο γιορτάζει, εμπνέει, επιμορφώνει και προωθεί το κρασί σε 

χιλιάδες Διανομείς, Χονδρεμπόρους, Αγοραστές Supermarket, 
Κάβες, Λιανοπωλητές, HORECA και Συλλέκτες.

www.londonwinefair.com

20 - 22 Μαϊου 2019

39η χρονιά διοργάνωσης 

14.250 επισκέτες – επαγγελματίες του κλάδου 

17% αύξηση επισκεπτών 

http://www.londonwinefair.com/


Η Naturally Good είναι η μοναδική έκθεση για ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στις αγορές

των Delicatessen, Supermarket με premium προϊόντα, Καταστημάτων Βιολογικών προϊόντων, HORECA και Health store chains.

Με την Αυστραλία να έχει πάνω από 700.000 Έλληνες κατοίκους, η έκθεση αποτελεί ιδανική ευκαιρία για εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα

Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά

Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς

Dressings, Σάλτσες, Dips

Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα

Αλιεύματα, Αλίπαστα, Ιχθυρά

Ζυμαρικά, ∆ημητριακά, Όσπρια

Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη, Ξηροί καρποί

Φυτικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς

Βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς

www.naturallygood.com.au

02 - 03 Ιουνίου 2019

6.228 επισκέπτες – επαγγελματίες του κλάδου

107% αύξηση επισκεπτών  

366 εκθέτες από 36 χώρες

http://www.naturallygood.com.au/


Η Organic Food IBERIA είναι η Μοναδική και Αποκλειστική Επαγγελματική Έκθεση της Ιβηρικής Χερσονήσου (Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γιβραλτάρ & 
Ανδόρας) για τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα και αποτελεί την μοναδική πλατφόρμα για ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στις αγορές 
των Delicatessen, Supermarket με premium προϊόντα, Καταστημάτων Βιολογικών προϊόντων, HORECA και Health store chains.

Οι εξαγωγές των ελληνικών προιόντων στην Ιβηρική χερσόνησο ανέρχονται στα 400+€ εκατομ. με σημαντικό ποσοσό να καταλαμβάνει και ο 
αγροδιατροφικός τομέας.

Τα προιόντα που θα επικεντρώσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην έκθεση είναι τα παρακάτω:
•Αλιεύματα, Αλίπαστα, Ιχθυρά
•Καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
•Ελαιόλαδο & Προϊόντα ελιάς
•Φρέσκα φρούτα & λαχανικά
•Αποξηραμμένα φρούτα
•Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα

www.organicfoodiberia.com

06 - 07 Ιουνίου 2019

1η χρονιά διοργάνωσης

Αναμένονται πάνω από 15.000 επισκέπτες –

επαγγελματίες του κλάδου

Πάνω από 500 εκθέτες από 40+ χώρες

http://www.organicfoodiberia.com/


Η Natural & Organic Products Asia αποτελεί την μοναδική επαγγελματική έκθεση στην ΑΣΙΑ που 

στοχεύει σε delicatessen, αλυσίδες βιολογικών προϊόντων, αλυσίδες καταστημάτων με συμπληρώματα 

διατροφής, premium ράφια supermarket & HORECA. 

Το Χονγκ Κονγκ αποτελεί : 

o τον Νο1 εμπορικό κόμβο για την διανομή προϊόντων στην ηπειρωτική Κίνα, το Μακάο και άλλες 

γειτονικές αγορές της Ασίας 

o την 4η χώρα στον κόσμο, στην ευκολία σύναψης εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων

o ζώνη ελεύθερου εμπορίου (free trade market) δίχως δασμούς ή φόρους, 

H έκθεση είναι η μοναδική για όσους στοχεύουν στην τεράστια και προσοδοφόρα αγορά της Ασίας

www.naturalproducts.com.hk

5η χρονιά διοργάνωσης 

6. 224 επισκέπτες – επαγγελματίες του κλάδου 

250 εκθέτες από 31 χώρες

28 -30 Αυγούστου 2019

http://www.naturalproducts.com.hk/


Η έκθεση “The Restaurant Show” τα τελευταία 30 χρόνια, αποτελεί την πρώτη και μοναδική έκθεση στον κλάδο της εστίασης, 

προσελκύοντας αποκλειστικά επαγγελματίες του κλάδου:

36% Εστιατόρια,

16% Bar, 

8% Hotel, 

7% Catering, 

6% Café

27% άλλο 

07 - 09 Οκτωβρίου 2019

www.therestaurantshow.co.uk

30η χρονιά διοργάνωσης 

10.000 + επαγγελματίες του κλάδου

500 + προμηθευτές  

http://www.therestaurantshow.co.uk/


Η Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair είναι η μοναδική, αποκλειστική και διπλή

Επαγγελματική Έκθεση για όλη την Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία),

η οποία αποτελεί την Νο1 στην Ευρώπη στην αγορά και κατανάλωση βιολογικών και φυσικών προϊόντων.

Η έκθεση είναι διπλή και διεξάγεται μέσα στον ίδιο χώρο αλλά σε ξεχωριστά τμήματα:

o η Natural Products Scandinavia τα μη-βιολογικά προϊόντα

o η Nordic Organic Food Fair αφορά καθαρά και μόνο τα βιολογικά προϊόντα

Οι επισκέπτες είναι Χονδρέμποροι και Διανομείς, Μεγάλοι εισαγωγείς & εξαγωγείς, Ιδιοκτήτες και Αγοραστές 

μεγάλων Delicatessen, Αγοραστές μεγάλων σουπερμάρκετ, Ιδιοκτήτες & Αγοραστές καταστημάτων βιολογικών 

προϊόντων, Αντιπρόσωποι φυσικών & βιολογικών προϊόντων, Υπεύθυνοι τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, Catering & 

Restaurant, Foodservice – Public & Private, Online retailers

www.naturalproductsscandinavia.com

13 - 14 Νοεμβρίου 2019

4.724 επισκέπτες – επαγγελματίες του κλάδου

927 hosted buyers από 61 χώρες 

480 εκθέτες από 40 χώρες

http://www.naturalproductsscandinavia.com/


30 Μαρτίου - 01 Απριλίου 2020

100
Ζωντανά γεγονότα

… ο ασυναγώνιστος ηγέτης στο ημερολόγιο γεγονότων της βιομηχανίας τροφίμων του ΗΒ.

Πέντε εκθέσεις  που καλύπτουν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων  του Ηνωμένου Βασιλείου

3
ημέρες

30,000
επισκέπτες

1,500
εκθέτες

250
ομιλητές

Τρόφιμα & Ποτά για  retail 

και υπηρεσία τροφίμων

Για τη παραγωγή, την 
επεξεργασία, τη συσκευασία 

και τα λογιστικά τροφίμων

Για εξειδικευμένους 
πωλητές με επίκεντρο τα 

τοπικά προϊόντα

H μόνη έκθεση στο ΗΒ για 

τους επαγγελματίες 
ανάπτυξης τροφίμων και 

ποτών

Για πολλαπλά αλλά και 
ανεξάρτητα καταστήματα 

ψιλικών άλλα και 
χονδρεμπόρους

Η  Ν ο 1  &  Μ ε γ α λύ τ ε ρ η  Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή  Έ κ θ ε σ η  τ η ς  β ι ο μ η χα ν ί α ς  τ ω ν  
τ ρ ο φ ί μ ω ν  γ ι α  τ ην  α γ ο ρ ά  τ ο υ  Η ν ω μ έ ν ο υ  Β α σ ί λ ε ι ο υ ,  α π ό  τ ο  1 9 9 4

www.foodanddrinkexpo.co.uk

http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/


Γραφείo Ελλάδος:

Αριστοτέλους 24

Κέντρο

Θεσσαλονίκη

546 23

T: +30 2312 315 310

E: info@reco-exports.gr

Γραφείo Μ.Βρετανίας:

Kemp House

160 City Road, Old Street

London

EC1V 2NX

T: +44 208 798 3939

E: info@reco-exports.co.uk

ΕΞΑΓΩΓΕΣ I ΕΚΘΕΣΕΙΣ I ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

mailto:info@reco-exports.gr
mailto:info@reco-exports.co.uk

