A EXPO WEST REGRESSA A ANAHEIM!
Educação & Eventos
8-12 de Março, 2022

Feira de Comércio
ACC North Halls

ACC Halls A-E & Arena

9-11 de Março, 2022

10-12 de Março, 2022

Centro de Convenções de Anaheim
Anaheim, Califórnia

A Expo West continua a seguir em frente com confiança
Registe-se online em expowest.com e comece a
planear juntar-se à nossa comunidade em Março, ao sol
da Califórnia
@NatProdExpo #ExpoWest

SOBRE O EVENTO
SAÚDE & SEGURANÇA
Estamos a acompanhar ativamente as mais recentes notícias e
descobertas ciêntíficas sobre a nova variante Omicron.
Continuaremos a monotorizar e ajustar os nossos protocolos de saúde ao passo
que recebermos orientações da parte da CDPH, autoridades de saúde locais e
estaduais, Centro de Convenções de Anaheim, CDC e OMS.
O próximo evento em Março está a ser planeado de acordo com os critérios da
Informa AllSecure (www.informa.com/allsecure), e forneceremos atualizações
regulares e oportunas para ajudarmos a comunidade a preparar-se para a Expo
West. Aceda a expowest.com/health-safety para consultar as medidas de
segurança e higiene que os participantes e expositores podem esperar, bem com
uma lista de FAQs sobre Saúde e Segurança.
Projetámos os nossos eventos deste ano especificamente para levar em conta
vários níveis de conforto e disponbilizaremos opções para todos! Não importa se
prefere manter a distância ou se deseja uma interação pessoal, cada um dos
nossos eventos oferecerá o espaço necessário.

INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO
O seu crachá para a sala de exposições inclui acesso às salas de exposições diárias,
ao Mercado Orgânico de Novas Ideias, todas as sessões educativas, todos os
eventos de rede, à Expo West Mobile App, e muito mais!
Aceda a expowest.com/register, escolha o seu tipo de empresa, e inscreva-se
antes do evento!

PREÇOS DOS CRACHÁS PARA A SALA DE EXPOSIÇÕES
Tipo de Empresa
Vendedor Qualificado,
Distribuidor, Serviços de
Alimentação ou Profissional de
Saúde Participante
Investidor Qualificado
Fornecedor Qualificado,
Fabricante, ou
Participante de Serviços
de Empresas

Early Bird

Advanced

Onsite

(6/2 – 6/3)

(7/3 – final do
evento)

GRÁTIS

$45

$95

$895

$995

$1,095

$995

$1,095

$1,195

(antes de 6/2)

COMUNIDADE VIRTUAL D A NATURAL PRODUCTS EXPO
A Comunidade Virtual da Natural Products Expo é uma
plataforma que irá continuar a servir o crescimento da
indústria de produtos naturais em 2022 fornecendo acesso
exclusivo a novas informações de especialistas, extensões
virtuais da Natural Products Expo West and East, e um
espaço de reuniões acessível em qualquer lugar. A sua
inscrição na Natural Products Expo West irá dar-lhe acesso
à Comunidade automaticamente.

#RETURNTOANAHEIM

HORÁRIO DA SALA DE EXIBIÇÕES
ACC Halls A-E & Arena
Quinta-feira, 10 de março | 10:00am 6:00pm Sexta-feira, 11 de Março |
10:00am - 6:00pm Sábado, 12 de Março |
10:00am - 4:00pm

ACC North Halls
Quarta-feira, 9 de Março | 12:00 - 6:00pm
Quinta-feira, 10 de Março | 9:00am 6:00pmSexta-feira, 11 de Março | 9:00am 6:00pm

EDUCACIONAL
Dia do Clima

Terça-feira, 8 de Março | 8:00am – 6:30pm

Contacte com líderes inovadores no Dia do Clima para encontrar as ferramentas,
informações e a comunidade que a sua empresa precisa para tomar uma ação
significativa para reverter o aquecimento global. Desde soluções de embalagens
sustentáveis a compromissos net zero e justiça climática, discutiremos áreas de ação
fundamentais para a indústria de produtos naturais se concentrar a fim de ter um
impacto maior em 2022.

Pitch Slam DA Natural Products Expo West

Semifinais: Terça-feira, 8 de Março | 4:30 –
6:30pm

Finais & Festa: Quarta-feira, 9 de Março | 4:30 – 6:30pm
O Pitch Slam da Natural Products Expo West eleva marcas inovadoras e
focadas na missão, conectando empreendedores com a exposição e os
recursos que precisam para levar as suas empresas ao próximo nível. Um
evento entusiasmante e dinâmico, no qual marcas inovadoras apresentarão
os seus argumentos e palestrantes especialistas na indústria darão sessões
de perguntas e respostas.

Discurso: O Estado Natural e Orgânico
Quarta-feira, 9 de Março | 8:30 – 10:00am

Não perca esta sessão repleta de informação, focada nos produtos mais
procurados e em técnicas de venda. Desenvolva a sua estratégia de negócios,
descubra as próximas inovações de produtos e participe em discussões para
impulsionar mudanças positivas no setor de produtos naturais e orgânicos.

Patriocinado por

EVENTOS DE NETWORKING
Visite expowest.com para aceder ao
programa completo de eventos.

Yoga Matinal

Quarta-feira, 9 de Março –
Sábado, 12 de Março | 7:30 – 9:00am
Junte-se a nós no Grand Plaza a cada
manhã para uma sessão de yoga matinal
para iniciar o dia focado e rejuvenescido.
Quarta-feira
Yoga Matinal
Patriocinado
por

Quinta-feira
Yoga Matinal
Patriocinado
por

Sexta-feira
Yoga Matinal
Patriocinado
por

Sábado
Yoga Matinal
Patriocinado
por

Mercado Orgânico de Novas Ideias

Patriocinado por

Quarta-feira, 9 de Março | 11:00am – 4:00pm

Este evento exclusivamente orgânico combina o dinamismo de um
mercado de agricultores com o poder da indústria de exposições.
Explore os mais recentes e melhores produtos orgânicos
certificados dos principais produtores no setor. Saiba mais e veja a
lista das exibições em expowest.com/fresh-ideas.

Noites na Plaza

Quarta-feira, 9 de Março – Sexta-feira, 11 de Março | 6:00 – 8:00pm
A música ao vivo está de volta!
Depois de um dia a caminhar pelo evento, relaxe com música ao vivo na Grand Plaza.

Quarta-feira
Southern Avenue
Patriocinado por

Quinta-feira
Michael Franti Trio
Patriocinado por

Sexta-feira
California Honeydrops
Patriocinado por

OBRIGADO AOS NOSSOS PATROCINADORES
PATROCINADORES PLATINA

Contract Manufacturing – Private Label
– Custom Formulation

PATROCINADORES OURO

PATROCINADORES PRATA

Patriocinador Exclusivo
do Consumidor e Mídia

