
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

H Reed Exhibitions ανακοινώνει την έναρξη της IPLS, της πρώτης Έκθεσης Διεθνούς Ιδιωτικής Ετικέτας που θα πραγματοποιηθεί στη 

Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών. 

 

Η IPLS International Private Label στη Ρωσία και την ΚΑΚ πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 26 - 27 Μαρτίου 2014 στο εκθεσιακό 

κέντρο Crocus Expo στην Μόσχα. Η IPLS πρόκειται να αποτελέσει την μοναδική πλατφόρμα όπου πελάτες ιδιωτικής ετικέτας, 

εκπρόσωποι λιανικής και χονδρικής πώλησης και αλυσίδες διαφορετικών κλάδων, θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν παραγωγούς 

από τους κλάδους των τροφίμων και μη. 

 

Η Ρωσική ιδιωτική ετικέτα αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Το 2012 τα ποσοστά ανάπτυξης της αντιπροσώπευαν περίπου το 20% 

(ανάλογα με τη μορφή του εμπορίου) και σε ορισμένες περιοχές έως και το 50%. Ωστόσο, παρά την ταχεία ανάπτυξη, το επίπεδο 

διείσδυσης της ιδιωτικής ετικέτας στο λιανικό εμπόριο στη Ρωσία παραμένει πολύ χαμηλό και ανέρχεται μόνο στο 3% του συνόλου των 

λιανικών εσόδων της Ρωσίας. 

 

Παράλληλα η λιανική παραμένει ο πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας της ρωσικής οικονομίας. Οι έμποροι λιανικής πώλησης 

βλέπουν τεράστιες ευκαιρίες στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ευελπιστώντας αυτά να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων τους και την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους. Όλοι οι κορυφαίοι έμποροι λιανικής πώλησης διευρύνουν συνεχώς τα 

χαρτοφυλάκια ιδιωτικής ετικέτας τους, προκειμένου να νικήσουν τους ανταγωνιστές τους και να κερδίσουν τον τελικό πελάτη. Ωστόσο, 

η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών συχνά δεν μπορεί να καλυφθεί από τους τοπικούς παραγωγούς και οι λιανέμποροι 

τείνουν να αναζητούν συνεργασίες με ξένους παραγωγούς/κατασκευαστές. Η προσχώρηση στον ΠΟΕ έχει εξαλείψει σημαντικό αριθμό 

εμποδίων εισόδου στην αγορά και δημιούργησε νέες ευκαιρίες για τις ξένες εταιρείες. 

Επίσης οι παραγωγοί που θα διεισδύσουν στην ρωσική αγορά αποκτούν και μια θέση στις άλλες ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές, 

όπως την Λευκορωσία και το Καζακστάν, λόγω της έλλειψης τελωνείων μεταξύ των μελών της Τελωνειακής Ένωσης. Ο ρωσικός 

πληθυσμός των 143 εκατ., με μια ραγδαία αυξανόμενη μεσαία τάξη, παρέχει μοναδικές ευκαιρίες για όσους έχουν ήδη εισέλθει στην 

αγορά ή πρόκειται να διεισδύσουν. 

Η IPLS πρόκειται να γίνει η πρώτη ρωσική B2B πλατφόρμα όπου παραγωγοί ιδιωτικής ετικέτας από διάφορους τομείς, θα 

αποκτήσουν μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουν δυνητικούς πελάτες από μεγάλες αλυσίδες διανομής και λιανικής πώλησης. Είναι 

προφανές ότι μια πλούσια γκάμα προϊόντων, μια ποικιλία τιμών και καλές δυνατότητες επιλογής θα δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη 

της ιδιωτικής ετικέτας στη Ρωσία. 

 

Η IPLS θα επιδείξει προϊόντα και από τις δύο αγορές, τροφίμων και μη τροφίμων. Οι εκπρόσωποι των διαφόρων μορφών λιανικής θα 

έχουν την ευκαιρία να δουν μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων από τομείς όπως οι 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. 

 

Ένα έντονο επιχειρησιακό πρόγραμμα αφιερωμένο στα πιο επείγοντα προβλήματα του κλάδου θα διοργανωθεί στο πλαίσιο της 2 

ημερών της έκθεσης. Στρατηγικός εταίρος του προγράμματος είναι η Imperia Congress Exhibition – ένας από τους μεγαλύτερους 

διοργανωτές συνεδρίων, φόρουμ και εκθέσεων σε διάφορους τομείς του εμπορίου. 

 

Ακόμη η IPLS θα διοργανώσει το Κέντρο Αγορών Αλυσίδων Ιδιωτικής Ετικέτας. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα της Imperia 

Congress Exhibition η οποία έχει ήδη πραγματοποιήσει με τεράστια επιτυχία παρόμοια γεγονότα τα τελευταία 12 χρόνια. Η συμμετοχή 

στο Κέντρο Αγορών θα προσφέρει στους κατασκευαστές και τους προμηθευτές διαφόρων προϊόντων την ευκαιρία της άμεσης διάθεσης 

των προϊόντων τους στους φορείς λήψης αποφάσεων των ομοσπονδιακών, των περιφερειακών και τις διεθνών αλυσίδων. 

 

 Η Reed Exhibitions είναι απόλυτα συγχρονισμένη και ενήμερη με τις εποχές που διανύουμε και προσφέρει στους εκθέτες της, μέσω της 

IPLS, μια μοναδική επιχειρηματική πλατφόρμα για την δημιουργία και τη διατήρηση των επαφών τους, για την ενίσχυση της θέσεως 

τους στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους και την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα 

του λιανικού εμπορίου. Η Reed Exhibitions είναι ο μεγαλύτερος διοργανωτής εκθέσεων στον κόσμο. Με ένα μοναδικό δίκτυο των 

γραφείων και διεθνών αντιπροσώπων, οι αγορές μας είναι εκτεταμένες: το 2012 επτά εκατομμύρια συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις 

εκθέσεις μας. Με  ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο 500 εκδηλώσεων σε 39 χώρες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και 

καταναλωτικών εκθέσεων, συνεδρίων και συναντήσεων, σε 44 τομείς της βιομηχανίας - από αεροδιαστημική και αεροπορία, ομορφιά 

και καλλυντικά έως αθλητισμό και αναψυχή, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις πιο ενημερωμένες και αποτελεσματικές εκθέσεις στον 

κόσμο. 

Για πληροφορίες και ελληνικές συμμετοχές παρακαλούμε επικοινωνήστε με την RECO EXPORTS στο 2310-268100.  


