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Ve dnech 13.-15. října 2017 v Lodži se bude konat 10. edice Mezinárodního veletrhu ekologických a regionálních
potravin NATURA FOOD a 6. Veletrh Ekologického životního stylu beECO – největší událost odvětví ekologických
výrobků v Polsku a střední a východní Evropě.
Ve dnech 13.-15. října 2017 v Lodži se bude konat 10. edice Mezinárodního veletrhu ekologických a
regionálních potravin NATURA FOOD a 6. Veletrh Ekologického životního stylu beECO – největší
událost odvětví ekologických výrobků v Polsku a střední a východní Evropě.

Veletrh NATURA FOOD a beECO již mnoho let představují největší událost věnovanou odvětví
ekologických, přírodních a regionálních potravin. Předchozí edice soustředila rekordní počet vystavovatelů – svou
nabídku prezentovalo téměř 370 ﬁrem. Akce nabídla mnoho zajímavých doprovodních událostí zaměřených na
představitele odvětví a svědomité a náročné znalce ekologického životního stylu, díky čemuž se veletrhů
zúčastnilo více než 12 000 návštěvníků.

Nejdůležitější složkou akce je obchodní aspekt, proto v rámci NATURA FOOD a beECO 2017 se jako každým
rokem bude konat řada setkání a oborových konferencí určených výrobcům ekologických výrobků a také
majitelům a zaměstnancům obchodů – „Akademie biokurýra“ a semináře v rámci „BIObyznys fóra“.

Již potřetí se bude konat „Fórum EKOodvětví“ věnované otázkám obchodování v oboru ekologických potravin.
Vzhledem k rostoucímu trhu bioproduktů v Polsku a stále větší poptávce spotřebitelů po výrobcích vysoké
kvality, představují Veletrh NATURA FOOD i beECO ideální místo pro vytváření a rozvíjení sítě obchodních
kontaktů se subjekty z Polska a Evropy.

NATURA FOOD a beEco představuje:
největší událost věnovávanou odvětví ekologických, přírodních a regionálních potravin v Polsku
(každoročně cca 350 vystavovatelů),
mezinárodní setkání představitelů biopotravin: zemědělců, výrobců, zpracovatelů, distributorů,
velkoobchodníků, institucí a ﬁrem,
možnost seznámení se s mezinárodními trendy rozvoje ekologického zemědělství a souvisejících odvětví,
místo pro navázání obchodních kontaktů,
bohatý program konferencí a setkání představitelů odvětví.

Veletrh NATURA FOOD a beEco je určen:
zpracovatelům a výrobcům ekologických a regionálních potravin,
majitelům obchodů s vysoce kvalitními potravinami, ekologických farem, regionálních pivovarů a vináren,
velkoobchodníkům a distributorům.
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Více na stránkách organizátora: www.naturafood.pl

Organizátor:
Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
ul. ks. Skorupki 21
90-532 Łódź
tel. +48 42 674 15 00
fax +48 42 674 15 01
e-mail: info@targi.lodz.pl
www.targi.lodz.pl

Kontaktní osoba
Agata Szczepaniak – Project Manager
phone: +48 42 632 69 86
mobile: 603 172 934
e-mail: a.szczepaniak@targi.lodz.pl
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