Organic Food & Eco Living Iberia 2019
6 & 7 Ιουνίου 2019 - IFEMA, Μαδρίτη
Στις 6 & 7 Ιουνίου 2019 πραγματοποιείται στη Μαδρίτη η μοναδική και αποκλειστική
Επαγγελματική Έκθεση βιολογικών και φυσικών προϊόντων.(www.organicfoodiberia.com)

7 λόγοι για να λάβετε μέρος
1. Γνωρίστε τους μεγαλύτερους διανομείς και χονδρεμπόρους της Ιβηρικής
χερσονήσου.
2. Επωφεληθείται από το εδραιωμένο διεθνές δίκτυο της έκθεσης από VIP
αγοραστές.
3. Βρείτε αντιπροσώπους και διανομείς για τα προϊόντα σας.
4. Κλείστε συμβόλαια διαρκείας με τους κυριότερους παίκτες της αγοράς.
5. Παρουσιάστε τα νέα σας προϊόντα.

6. Γνωρίστε τον ανταγωνισμό και την προστιθέμενη αξία του.

Η Organic Food Iberia είναι η νέα συναρπαστική διεθνής έκθεση του κλάδου των
βιολογικών τροφίμων και κρασιών και αφορά τις εταιρίες που απευθύνονται στους
σημαντικότερους αγοραστές βιολογικών και φυσικών προϊόντων της Ιβηρικής Χερσονήσου
αλλά

και

όλης

της

Ευρώπης.

Η Organic Food Iberia είναι η μοναδική διεθνής έκθεση του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων, εδραιώνοντας την ως την σημαντικότερη επιχειρηματική εκδήλωση του κλάδου.
Παράλληλα, διοργανώνεται η έκθεση Eco Living Iberia που αφορά φυσικά & βιολογικά
πιστοποιημένα

προϊόντα

ομορφιάς

και

διαβίωσης.

Η Eco Living Iberia είναι η μοναδική διεθνής έκθεση στην Ιβιρική χερσόνησο, για φυσική
ομορφιά και περιποίηση προσώπου, φυτικά προϊόντα, φυσικά και βιολογικά προϊόντα για
βρέφη
Την έκθεση επισκέπτονται αποκλειστικά επαγγελματίες του κλάδου, όπως διανομείς,
χονδρέμποροι, managers του λιανικού εμπορίου, senior buyers και διαμορφωτές κοινής
γνώμης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΕΚΘΕΣΗ

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ

1. Γαλακτοκομικά προϊόντα
2. Ελαιόλαδο & Προϊόντα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ελιάς
Φρέσκα προϊόντα
Προϊόντα Free From
Ντελικατέσεν και Ειδικά
Τρόφιμα
Γαλακτοκομικά &
Τυροκομικά προϊόντα
Σνακ & Προϊόντα Υγιεινής
Διατροφής
Φυτικά καλλυντικά και
προϊόντα ομορφιάς
Βιολογικά καλλυντικά και
προϊόντα ομορφιάς

ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ιδιοκτήτες & Αγοραστές
καταστημάτων
βιολογικών Delicatessen
and Gourmet
Διανομείς, Χονδρέμποροι
και Αντιπρόσωποι
Αγοραστές Σουπερμάρκετ
Εισαγωγείς και εξαγωγείς
HO.RE.CA.
Online retailers

ΤΟΠΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ

ORGANIC THEATRE

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
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παγκόσμιες τάσεις.

Organic Awards Iberia.

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.800€ για μη Γωνιακό Περίπτερο με εξοπλισμό, εμβαδού 6 τ.μ.
2.000€ για γωνιακό Περίπτερο με εξοπλισμό εμβαδού 6 τ.μ.
1.650€ για 3τμ σε Ομαδικό περίπτερο στο FOOD SECTION με εξοπλισμό,
λογότυπο εκθέτη και μεταφορικά

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
231 231 5310 ή στο events@reco-exports.gr

Γραφείο Ελλάδος: Αριστοτέλους 24, Κέντρο, Θεσσαλονίκη, 546 23 - T: +30 2312 315 310
Γραφείo Μ.Βρετανίας: Kemp House, 160 City Road, Old Street, London, EC1V 2NX - T: +44 208 798 3939

