U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

U.S. EMBASSY LJUBLJANA

Natural Products EXPO WEST
Anaheim, California (CA), 6.–9. marec, 2019
Uradne lokacije sejma:
Anaheim Convention Center North Halls, Anaheim Hilton, 6.-8. marec 2019
Anaheim Convention Center Main Halls, 7.-9. marec 2019

V A B I L O na sejem Natural Products EXPO WEST 2019
1. Natural Products Expo West (NPEW) je največji sejem s področja naravnih, ekoloških in zdravih
proizvodov na svetu z več kot 3.600 razstavljalci iz celega sveta in vsaj 88.000 profesionalnimi
obiskovalci, ki si lahko ogledajo več kot 50.000 novih proizvodov. Sejem je na seznamu najboljših 100
sejmov v ZDA. NPEW omogoča doseganje vaših poslovnih rezultatov, saj z največjo raznolikostjo
obiskovalcev, proizvodov in razstavljalcev omogoča neprecenljivo možnost mreženja, prodaje in
nakupa. Spletna stran sejma nudi podrobne informacije o razstavljalcih, aktivnostih in dogodkih:
https://www.expowest.com/en/home.html.
2. Produktne skupine: Navajamo nekaj aktualnih kategorij: otroški čistilni proizvodi, otroška kozmetika,
varnostni in zdravstveni proizvodi za otroke, vitamini, minerali in druga prehranska dopolnila, pekarski
proizvodi, sestavine in pripomočki, kozmetični proizvodi in preparati, zdrava, ekološka in veganska
prehrana, pijača, oblačila, čistila, izdelki za dom in vrt, pripomočki za šport in fitnes, medicinski
proizvodi in pripomočki ter hrana in pripomočki za hišne ljubljenjčke. Natančen seznam proizvodov in
proizvajalcev je objavljen na spletni strani sejma:
https://connect.naturalproductsexpo.com/vocabulary/product-categories.
3. Izobraževalne delavnice: med 5. in 9. marcem sejem ponuja številne možnosti izobraževanja,
konferenc, delavnic in ogledov, prilagojenih za proizvajalce, dobavitelje, prodajalce na drobno in
investitorje. Več o programu in terminih najdete na spletni strani
https://www.expowest.com/en/events-education/events1.html.
4. Ugodnosti za udeležence, ki jih prijavi veleposlaništvo v okviru slovenske delegacije:
A. Brezplačen vstop na sejmišče.
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B. Dostop do seznama razstavljalcev, ki izvažajo ali imajo interes izvažati v državo ali regijo
obiskovalcev.
C. Dostop do sejemskih dogodkov in sprejemov v Grand Plaza, the Arena Plaza, Hilton in Marriot.
D. Posredovanje pri organizaciji sestankov (B2B matchmaking) z ameriškimi razstavljalci, v skladu z
željami obiskovalcev sejma. Sestanki se organizirajo v sodelovanju z vodjo delegacije.
E. Brezplačno uporabo poslovnega središča Global Resource Center z vso telekomunikacijsko opremo
za sestanke in osebjem ameriškega ministrstva za trgovino za B2B srečanja ali druge sestanke;
brezplačen wi-fi; lahki prigrizki; možnost pridobitve zasebnih sob za sestanke.
5. Razstavni čas:
 Sreda, 6. marec 2019, 10:00-18:00
 Četrtek, 7. marec 2019, 10:00-18:00
 Petek, 8. marec, 2019, 10:00-18:00
 Sobota, 9. marec, 2019, 10:00-16:00
6. Lokacija in termini:
Anaheim Convention Center
800 West Katella Avenue
Anaheim, CA 92802 USA
Najbljižja letališča sta John Wayne Orange County Airport (SNA), in Los Angeles International Airport
(LAX).
Termini:
Dogodki in izobraževanja: 5.-9. marec, 2019
Razstavišča:
Anaheim Convention Center North Halls, Anaheim Hilton: 6.-8. marec, 2019
Anaheim Convention Center: 7.-9. marec, 2019
7. Organizacija potovanja: Na spletni strani sejma lahko najdete več informacij o rezervaciji prevoza in
nastanitve https://www.expowest.com/en/venue-travel/hotel-and-flight.html. Za organizacijo
nastanitve ali prevoza se lahko obrnete tudi na uradnega operaterja sejma OnPeak, dosegljivega na
tel.št.: + 1 (312) 527-7300 od 9:00-18:00 EDT oziroma na spodnji povezavi
https://compass.onpeak.com/e/012604418/2.
8. Informacije in prijave za vključitev v delegacijo: Kontaktna oseba: ga. Mirjana Rabič, svetovalka za
gospodarske in komercialne zadeve; tel. 01/200 5528; email: RabicM@state.gov.
9. Vabimo tudi obiskovalce v lastni režiji, ki ne potrebujejo več pomoči veleposlaništva, da nam
posredujejo svojo prijavo, da jih vključimo v skupno listo.
10. Na sejmu bo prisoten predstavnik Ameriškega veleposlaništva v Ljubljani, ki vam bo v pomoč pri obisku
sejma.
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