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Διεθνής Έκθεση φυσικών προϊόντων Natural Products Expo West 

    
 
Aπό 7 έως 11 Μαρτίου 2018 έλαβε χώρα στο Anaheim της Καλιφόρνια η διεθνής έκθεση 

Natural Products Expo West (www.expowest.com). Η ετήσια αυτή έκθεση διοργανώνεται από την 
εταιρεία New Hope Network, www.newhope.com και παρουσιάζεται ως η σημαντικότερη, στην 
αμερικανική αγορά, εμπορική έκθεση φυσικών προϊόντων (τρόφιμων, ποτών, καλλυντικών), κυρίως 
βιολογικών, με έμφαση στα προϊόντα φυτικής παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά ανήκουν στις κατηγορίες 
vegan, gluten free, non-GMO, fair trade, superfoods κ.α. 

 
Η φετινή Expo West ήταν η 38η διοργάνωση της έκθεσης, δέχθηκε περισσότερους από 85.000 

επισκέπτες ενώ συμμετείχαν σε αυτήν ως εκθέτες περί τις 3.500 εταιρείες (κατά κύριο λόγο 
αμερικανικές), συμπεριλαμβανομένων 600 εταιρειών που συμμετείχαν για πρώτη φορά. (Συγκριτικά 
αναφέρουμε ότι η Winter Fancy Food Show 2018 με συναφές αντικείμενο συγκέντρωσε 25.000 
επισκέπτες και 1.400 εκθέτες αντίστοιχα). Η Expo West πλαισιώνεται από συνέδριο με παρουσιάσεις 
και εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις βράβευσης, με κύρια θεματική τις νέες 
τάσεις στην αγορά προϊόντων υγιεινής διατροφής. Βάση του καταλόγου εκθετών, στη φετινή 
διοργάνωση της έκθεσης συμμετείχαν τρεις ελληνικές εταιρείες, οι κάτωθι: 

- Olyra, www.olyrafoods.com, μπισκότα δημητριακών 
- Vamvalis Foods, www.vamvalisfoods.com, μπάρες ξηρών καρπών 
- Violife, www.violifefoods.com, υποκατάστατο τυριού (vegan cheese)  

Επίσης συμμετείχε η εταιρεία ελληνικών συμφερόντων FAGE USA. 
H Expo West έχει θεσπίσει το βραβείο καινοτόμων φυσικών προϊόντων NEXTY 

(www.expowest.com/ew18/Public/Content.aspx?ID=1067832), για το οποίο μπορούν να διαγωνιστούν 
(σε 22 διαφορετικές κατηγορίες) προϊόντα των εκθετών της έκθεσης. Η προθεσμία υποβολής λήγει 
κάθε χρόνο 1,5 μήνα πριν την έναρξη της έκθεσης.  

Οι καταναλωτές στην αμερικανική αγορά δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη προτίμηση σε 
προϊόντα υγιεινής διατροφής και κυρίως σε αυτά που παράγονται από φυτικά συστατικά. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνουν δε στο οικολογικό προφίλ του προϊόντος (ανακυκλώσιμη συσκευασία, συστατικά 
βιολογικής καλλιέργειας, προστασία του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή/διανομή του προϊόντος, 
εταιρική κοινωνική ή/και περιβαλλοντική  προσφορά της εταιρείας). Εξάλλου, ως πολύ δημοφιλή 
καταγράφονται καινοτόμα προϊόντα διατροφής που αντικαθιστούν/υποκαθιστούν το κρέας ή/και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα (dairy free), καθώς και προϊόντα που περιέχουν τα αποκαλούμενα ancient 
grains (είδη δημητριακών και σπόρων όπως κεχρί, βρώμη, quinoa, αμάρανθος, φαγόπυρο, chia κ.α.). 
Σημειώνουμε επίσης ότι αυξάνεται ο αριθμός των εταιρειών του κλάδου των προϊόντων υγιεινής 
διατροφής που αποκτούν την πιστοποίηση “B Corporation”, τα προϊόντα των οποίων φέρουν το 
σχετικό λογότυπο (www.bcorporation.net). Η συγκεκριμένη πιστοποίηση απονέμεται σε εταιρείες με 
υποδειγματικές επιδόσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής εταιρικής ευθύνης. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η αμερικανική εταιρεία “The soulfull Project” (www.thesoulfullproject.com)  που 
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βραβεύθηκε με το φετινό βραβείο NEXTY για τα προϊόντα δημητριακών της στην κατηγορία mission-
based product (προϊόντα που προάγουν τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσω της στήριξης πρωτοβουλιών 
προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής δικαιοσύνης). 

  Η επόμενη Natural Products Expo West θα πραγματοποιηθεί στο Anaheim της Καλιφόρνιας 
στις 5-9 Μαρτίου 2019, ενώ το ερχόμενο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί στην Βαλτιμόρη η 
αντίστοιχη έκθεση στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, Natural Products Expo East, στις 12-15 Σεπτεμβρίου 
2018. 

Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


