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Η πρώτη και μοναδική έκθεση 
για τα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 
η HERBAL EXPO, από τις 21-23 Φεβρουαρίου 
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Η πρώτη και μοναδική έκθεση για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, η HERBAL EXPO, 
πραγματοποιείται στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 21-23 Φεβρουαρίου 2020.
 
H HERBAL EXPO διοργανώνεται από την ∆ΕΘ Helexpo ae και την Ένωση Αρωματικών & 
Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδας (ΕΑΦΦΕ).

Εστιάζοντας σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, η HERBAL EXPO είναι η 
πρώτη έκθεση που θα προβάλλει και θα παρουσιάσει τα ελληνικά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, 
άνθη και καρπούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα δώσει την δυνατότητα παροχής υπεύθυνης ενημέρωσης 
και πληροφόρησης σε όλους όσους σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο κομμάτι των 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τόσο ιδιωτικά όσο και επαγγελματικά.
H έκθεση HERBAL EXPO απευθύνεται σε:
 Καλλιεργητές
 Μεταποιητές
 Έμποροι
 Συνεταιρισμοί
 Φυτωριούχοι
 Επιχειρήσεις μηχανημάτων Καλλιέργειας, Συλλογής, Επεξεργασίας 
 Επιχειρήσεις Μεταποίησης 
 Επιχειρήσεις Συσκευασίας
 Αποστακτήρια Αιθέριων Ελαίων  
 Επιχειρήσεις Πιστοποίησης, Τυποποίησης, Σήμανσης
 Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Παράλληλα, θα αναδείξει σχετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες και προοπτικές 
και θα φέρει σε επαφή ενδιαφερόμενους επενδυτές με τους αρμόδιους φορείς.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΙΣ



Σκοπός της HERBAL EXPO 
  Να προβληθούν τα ελληνικά αρωματικά φαρμακευτικά φυτά ,τα άνθη και οι καρποί 
  Να τονιστεί η σπουδαιότητα της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στον κλάδο των Αρωματικών,    
  Φαρμακευτικών Φυτών 
  Να απαντηθούν ερωτήματα και να γίνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ παραγωγών και λοιπών επιχειρηματικών   
  φορέων του κλάδου 
  Να ευαισθητοποιηθούν οι ασχολούμενοι με τον κλάδο αναφορικά με την ποιότητα των ελληνικών -ανθέων-καρπών  
  και την ανάπτυξη της εξωστρέφειας 
  Να αναπτυχθούν συνέργειες και συνεργασίες 
  Να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα συνεργασίας και συνέργειας της περιφέρειας με τους παραγωγικούς φορείς

Η έκθεση πλαισιώνεται και από τριήμερο συνέδριο όπου στο  επίκεντρο 
του θα βρεθούν τα θέματα της βιοποικιλότητας και αξίας των Ελληνικών 
αρωματικών φυτών, η ανάλυση των σχετικών αγορών, η προσέγγιση της 
διεθνούς αγοράς, οι τεχνολογικές εξελίξεις, πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, 
οι προοπτικές που διανοίγονται λόγω της ανόδου του τουρισμού, αλλά και 
οι επενδύσεις στην κάνναβη, όπως και οι γενικότερες επιχειρηματικές 
τάσεις στο πεδίο των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών.
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