
 

 

 

 

 

 

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. 

https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/5537372a8a53732aaf82aaa698252e07/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/83209c55e3595afd3b631bb0cd2f528d/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891
https://d38rqs2egh08o4.cloudfront.net/nuoroda/41dfb6fcb525286e635127c21105a3e8/4301099b4b3b6ca1c35d8d6b909bc891


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 

ελιάς  
3. Φρέσκα προϊόντα 
4. Προϊόντα Free From  
5. Ντελικατέσεν και Ειδικά 

Τρόφιμα 
6. Γαλακτοκομικά & 

Τυροκομικά προϊόντα  
7. Σνακ & Προϊόντα Υγιεινής 

Διατροφής 
8. Φυτικά καλλυντικά και 

προϊόντα ομορφιάς 
9. Βιολογικά καλλυντικά και 

προϊόντα ομορφιάς 

1.  Ιδιοκτήτες & Αγοραστές 
καταστημάτων 
βιολογικών Delicatessen 
and Gourmet 

2. Διανομείς, Χονδρέμποροι 
και Αντιπρόσωποι  

3. Αγοραστές Σουπερμάρκετ  
4. Εισαγωγείς και εξαγωγείς 
5. HO.RE.CA.  
6. Online retailers 

  

 

 

ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Το πιο δημοφιλές σημείο 

για τους αγοραστές. Eδώ 

οι εκθέτες μπορούν να 

παρουσιάσουν τα ποιο 

πρόσφατα καινοτόμα 

 

 

ΤΟΠΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 

Εκθέτες από την Ισπανία και 

Πορτογαλία αλλά και από 

πολλές άλλες χώρες, θα 

λάβουν μέρος στη μοναδική 

διεθνή έκθεση του κλάδου 

 

 

ORGANIC THEATRE 

Παρακαλουθήστε ομιλίες 

και παρουσιάσεις για τις 

τελευταίες εξελίξεις του 

κλάδου των βιολογικών 

και βιώσιμων προϊόντων, 



 

προϊόντα τους που 

λανσαρίστηκαν στους 

τελευταίους 12 μήνες και 

οι επισκέπτες και ειδικοί 

καλεσμένου θα 

ψηφίσουν το προϊόν που 

θα βραβευτεί στο 

Organic Awards Iberia. 
 

των βιολογικών προϊόντων, 

προσελκύοντας επισκέπτες 

υψηλού κύρους που 

ενδιαφέρονται για 

υφιστάμενα και νέα 

καινοτόμα βιολογικά 

προϊόντα. 

 

από τους ηγέτες, 

διαμορφωτές κοινής 

γνώμης και τους 

πρωτοπόρους, ώστε να 

γνωρίζετε τις τελευταίες 

εξελίξεις και τις 

παγκόσμιες τάσεις.  

  

 

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 

 

mailto:events@reco-exports.gr?subject=%CE%95%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%9D%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3


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 

 

 

 


