
22/3/2018

1

Είσοδος στις Αγορές του Hong Kong
Εμπειρίες – Πορίσματα - Εργαλεία

RECO EXPORTS CASE

• EMC & Exporting Company με στόχευση σε Ευρωπαϊκές χώρες

• Μεγάλος ανταγωνισμός στον αγροδιατροφικό τομέα

• Μικρό περιθώριο κέρδους σε Ευρώπη - Πολυέξοδες εκθέσεις 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΜΕ:• Ώριμες καταναλωτικές συνήθειες
•

• Υψηλό εισόδημα

• Εύκολη μεταφορά

• Μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους
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ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΕΡΕΥΝΑ

1. Όγδοη μεγαλύτερη οικονομία σε εμπορικές συναλλαγές στον κόσμο
2. Ένα από τα κορυφαία οικονομικά και επιχειρηματικά κέντρα της Ασίας.
3. Μία από τις πλουσιότερες και πιο ανεπτυγμένες περιοχές της Κίνας, συνδέει την ηπειρωτική χώρα με τον κόσμο και

έχει ταξινομηθεί ως η πιο ελεύθερη οικονομία του κόσμου στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας
(http://www.heritage.org) για 20 συναπτά έτη.

Οφέλη για επιχειρήσεις που εξάγουν στο Χονγκ Κονγκ :

 Η ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική αγορά.

 Η ευρέως διαδεδομένη αγγλική γλώσσα και ομιλία.

 Η ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 Το καθιερωμένο και οικείο κράτος δικαίου.

 Η τοποθεσία του κοντά στο Δέλτα του ποταμού Περλ (PRD).

 Δημοφιλή βάση για τη φιλοξενία περιφερειακών κεντρικών γραφείων ή αντιπροσωπευτικών γραφείων.

 Κορυφαίο τηλεπικοινωνιακό κόμβο για Ασία και Ειρηνικό.

 Το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο διεθνών φορτίων στον κόσμο.

 Ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

 Την τρίτη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ασία και την έβδομη μεγαλύτερη στον κόσμο.

Α. Επιτόπια έρευνα στην αγορά του Χονγκ Κονγκ. 
Πολύ μεγάλη καθημερινή ζήτηση συμβατικών και 
βιολογικών προϊόντων σε: α) βασικές γραμμές 
μεσογειακών (λάδι, ελιές, μέλι, ξύδι, μυρωδικά, 
φρέσκα φρούτα, κλπ) β) καλλυντικά, προϊόντα 
ομορφιάς και παιδικής φροντίδας

Β: 9 μεγάλα supermarket, 16 delicatessen, 11 κάβες 
και 21 restaurant μηδενική σχεδόν ελληνική 

παρουσία: α) Σε ένα μόνο σημείο φέτα σε vacuum
200g, γνωστής εταιρείας β) σε δύο μόνο σημεία 

λάδι σε μπουκάλια 500ml & 250ml, δύο 
διαφορετικών γνωστών εταιρειών γ) σε ένα μόνο 

σημείο ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί, γνωστής 
εταιρείας. Αντίστοιχα, έρευνα σε 11 καταστήματα 

καλλυντικών και 9 supermaket δεν εντόπισε κανένα 
ελληνικό προϊόν φροντίδας ή ομορφιάς.

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΕΡΕΥΝΑ

2016 - ΑΓΟΡΑ

http://www.heritage.org/
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1. ΗΠΑ: Νο1-3 σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και μεγάλη παρουσία σε λάδι, ελιές, 
μέλι, σάλτσες, φρούτα και λαχανικά, κλπ

2. Ιταλία: Νο1 σε λάδι, ελιές, ξύδι, τυριά, ζυμαρικά, μέλι, φρούτα και λαχανικά 
και Νο2 στο κρασί

3. Ισπανία: Νο3 σε λάδι, ελιές, μέλι, κρασί, φρούτα

4. Τουρκία: Νο4 σε λάδι, ελιές, τυριά, μέλι και Νο1 σε αποξηραμένα φρούτα

5. Γαλλία: τυριά, μέλι και Νο1 στο κρασί και καλλυντικά

6. Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς σε διάφορα προϊόντα 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΕΡΕΥΝΑ

2016 - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – LOCAL PARTNER

Welspring

• Μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες προώθησης, προβολής και 
διανομής προϊόντων στον Χονγκ Κονγκ 

• Εκθετήριο προϊόντων στο κέντρο του Χονγκ Κονγκ, το όποιο 
επισκέπτονται καθημερινά ιδιοκτήτες και αγοραστές 
minimarket, delicatessen και restaurant

• Event γευσιγνωσίας και προώθησης νέων προϊόντων σε 
χονδρεμπόρους, διανομείς και retailers.

• Προώθηση προϊόντων ΗΚ & E-commerce (Cross Border) 
• ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ - ΚΙΝΑ - ΜΑΚΑΟΥ - ΤΑΪΒΑΝ – ΒΙΕΤΝΑΜ
• Logistics 
• Labelling & Registration για ΚΙΝΑ
• Marketing Support (Supermarket events, promos, etc)
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ΧΟΝΓΚ 

ΚΟΝΓΚ

Αποκλειστικοί Εκπρόσωποι Ελλάδας & 

Κύπρου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ 
Εταιρείες που παράγουν, εισάγουν και εμπορεύονται 

προϊόντα από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Αγοραστές που προέρχονται από τις παρακάτω 

κατηγορίες:

1. Ελαιόλαδο, Ελιές & Προϊόντα ελιάς 

2. ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντα 

3. Βιολογικά Τρόφιμα & Ποτά

4. Φρέσκα Φρούτα & Λαχανικά

5. Γαλακτοκομικά & Τυροκομικά προϊόντα 

6. Μέλι, Μαρμελάδες, Ζαχαρώδη

7. Προϊόντα Υγιεινής Διατροφής 

8. Φυτικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς

9. Βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς

1. Χονδρέμποροι και Διανομείς

2. Μεγάλοι εισαγωγείς & εξαγωγείς

3. Αγοραστές μεγάλων σουπερμάρκετ

4. Υπεύθυνοι τροφοδοσίας Ξενοδοχείων, 

Catering & Restaurant

H Μοναδική Έκθεση στην 
Ασία για τα Βιολογικά και 

Φυσικά Προϊόντα
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Επικοινωνήστε μαζί μας

RECO EXPORTS

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


