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Natural Products Scandinavia & Nordic Organic Food Fair  

26 & 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, Malmö Σουηδία 

  
Στισ 26 & 27 Οκτωβρίου 2014 και για τρίτθ ςυνεχόμενθ χρονιά, πραγματοποιείται ςτο Malmö τθσ 
Σουθδίασ θ μοναδική διπλή ζκκεςθ βιολογικϊν και φυςικϊν προϊόντων για τθν αγορά των Σκανδιναβικϊν 
χωρϊν. 
 
Με τουσ Σκανδιναβοφσ να ζχουν τθν μεγαλφτερη κατά κεφαλή κατανάλωςη βιολογικϊν και φυςικϊν 
προϊόντων ςτον κόςμο, 1.2€ δισ ςε βιολογικά τρόφιμα το 2013, θ ζκκεςθ αποτελεί πλζον ςτακμό για 
όλουσ τουσ παραγωγοφσ, διανομείσ και χονδρεμπόρουσ ανά τον κόςμο. Τα ςτατιςτικά τθσ ζκκεςθσ μιλοφν 
από μόνα τουσ: 
 

 90.7% των εκθετϊν ζκανε νζουσ πελάτεσ  

 73% των εκθετϊν βρήκε νζουσ διανομείσ 

 72% των εκθετϊν ςφναψε ςυμφωνίεσ με μεγάλεσ αλυςίδεσ  

 89.5% των επιςκεπτϊν είχαν αγοραςτική δφναμη  

 63.7% των επιςκεπτϊν προζβηκαν ςε αγορζσ προϊόντων  μζςα ςε 6 μήνεσ   
 
Όπωσ και τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ, θ ζκκεςθ κα εςτιάςει ςτουσ κλάδουσ των Τροφίμων & Ποτών, 
Συςτατικών, Βιταμινών & Συμπληρωμάτων Διατροφήσ, Καλλυντικών & Φυςικήσ Φροντίδασ και 
Προςωπικήσ Υγιεινήσ. 
  
Επιπλζον το 2014 θ ζκκεςθ αναμζνεται ακόμθ μεγαλφτερθ και καλφτερθ προςφζροντασ: 
 

 ΔΩΡΕΑΝ Συνζδριο Προςωπικισ Φροντίδασ: Διεκνείσ ειδικοί τθσ βιομθχανίασ κα μοιραςτοφν τισ 

γνϊςεισ και τισ ςυμβουλζσ τουσ 

 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Προβολι Νζων Προϊόντων. Αγοραςτζσ κα επιςκεφτοφν όλα τα νζα προϊόντα των 

εκκετϊν και κα ψθφίςουν για το καλφτερο προϊόν ςτθν απονομι Βραβείων Καινοτομίασ.   

 Βραβεία Καινοτομίασ &Drinks Reception– Απονομι Βραβείων και μεγάλθ ευκαιρία για δικτφωςθ 

μεταξφ επιχειρθματιϊν & αγοραςτϊν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ μποροφν να επιςκεφτοφν τισ ιςτοςελίδεσ 
www.naturalproductsscandinavia.com και www.nordicorganicexpo.com. 
 
Τζλοσ θ RECO EXPORTS, ςτθρίηοντασ τθν εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων, αποτελεί τον 
αποκλειςτικό εκπρόςωπο τθσ ζκκεςθσ για τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο.  
 
Για πλθροφορίεσ και ςυμμετοχζσ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί ςτο 2310 268 100 ι κατεβάςτε το 
ενθμερωτικό φυλλάδιο ςτα ελλθνικά μζςα από το www.reco-exports.com 
 


