
Messuvieraiden rekisteröinti Natural Products Scandinavia 2015- messuille
avataan

Sunnuntaina 1.11. Natural Products Scandinavia palaa Malmöön Ruotsiin.  Pohjoismaiden ainoa luonnonmukaisen kauneuden, ravitsemuksen,
kauneuden- ja ihonhoidon markkinoille omistettu kauppatapahtuma, joka on jo vakiintunut ensisijaisen tärkeiksi päiviksi tuhansien
luomutuotteiden vähittäismyyjien ja ostajien kalentereihin Skandinaviassa ja sen ulkopuolella.

Ensimmäisten, vuonna 2012 järjestettyjen messujen jälkeen Natural Products Scandinavia on kasvanut huomattavasti vuosi vuodelta, ja se on
nimetty matkan varrella kahden parhaiden messujen palkinnon saajaehdokkaiden joukkoon (Se voitti parhaan kansainvälisten uusien messujen
Best International Launch -palkinnon Ison-Britannian Exhibition News palkintojenjaossa 2013). 

Erinomaisten arvostelujen ja viimevuotisen osanottajamäärän 13 % kasvun ansiosta (3558 luontaistuote- ja luomualan ammattilaista 51 maasta
vastaanotettiin messuille) yhdessä Nordic Organic Food Fair -messujen kanssa järjestettävästä vuoden 2015 tapahtumasta on tulossa kaikkein
suurin myyntitapahtuma tähän mennessä.

Messuvieraiden rekisteröinti on nyt avattu, ja messujen järjestäjä Diversified Communications UK on julkistanut ainutlaatuisen ensikatsauksen
joihinkin niistä 350 yrityksestä, jotka valmistelevat näytteille asettamista tulevana syksynä.

Suuria brändinimiä ja uusia tuoteinnovaatioita

Mitä siis vierailijat voivat odottaa tähän mennessä kaikkein suurimmilta messuilta?  No lisää uusia yrityksiä alkajaisiksi. Kuten tavallista,
messujen näytteilleasettajien joukko on kattava ja monipuolinen, täynnä eturivin yrityksiä, jotka osaltaan muokkaavat luontaistuote- ja
luomualan tulevaisuutta seuraavien 12 kuukauden aikana.

Uudella kauneuden- ja ihonhoidon alueella (Beauty & Skincare Zone, sijaitsee messualueen etuosassa) esitellään uusimpia uutuuksia seuraavilta
yrityksiltä: i+m Naturkosmetik (Ruotsi), Aroha AB (Ruotsi), Sosar natural cosmetics (Viro), Bee Cera by Fotiadis (Kreikka), Biok Laboratorija
(Liettua), Ekovista Oy (Suomalainen jälleenmyyjä brändeille Acorelle, Pur Aloe, Lovea Bio ja Benecos) sekä Natura Siberica, ensimmäinen
venäläinen sertifioitu luontaiskosmetiikkasarja, jonka koostumuksessa käytetään siperialaisia villiyrttejä.  Nämä liittyvät messuille palaaviin
alan suuriin nimiin kuten Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB, Strindberg AS, Aura-Soma ja Kivvi Cosmetics.

Tänä vuonna luonnonmukaisen terveyden ja ravitsemuksen näytteilleasettajiin lukeutuvat mm. Probiotics International/Bio-Kult (UK),
Nature’s Aid (UK), Estvita (Viro), The Natural Doctor (Norja), Nordic Health Sprays (Ruotsi), Lime Pharma ApS (Tanska), Engholm NDS
Nutrition (Tanska), Futmed (Suomi), Mycology Research Lab (UK), Nature's Plus (UK), Health Link (Tšekki) ja Naturlider (Espanja).

Uusia tulokkaita luonnonmukaisen elämäntavan näytteilleasettajiin ovat Nyttadesign (eettisesti valmistettuja ekotekstiilituotteita Ruotsista),
Safe Health (Tanska) ja Farminia sp ZOO (luontaisrohdoksia ja -lääkkeitä Puolasta), jotka liittyvät yritysten Edura AB, Humble Brush, Jack N’
Jill Natural Toothpaste, Nuwell Health & Wellness ja Max Aarts BV joukkoon.

Planet Organic (UK), Tekompaniet AB (Ruotsi), Sunder (Turkki), Feinstoff Vertriebs (Itävalta), Green Sales Distribution (Ruotsi) ja
TypicalGreen (Belgia) ovat puolestaan vain muutamia niistä uusista luomuruokien ja -juomien näytteilleasettajista, jotka ovat vahvistaneet
osallistumisensa tämänvuotisille messuille.  Ennestään tuttuihin nimiin kuuluvat muiden muassa Canah International, Pulsin’, ruotsalaiset
jälleenmyyjät Goodtrade Scandinavia, V-Sell Ekologiska Produkter ja Dagsmeja sekä Divina Theresa ja Veganz (uudessa Vegan Society -
paviljongissa).

“Svensk Egenvård on tukenut tapahtumaa alkaen sen ensikerrasta vuonna 2012.  Sittemmin Natural Products Scandinaviasta on tullut
keskeinen osa luontais- ja luomutuotealaa. Siellä alan pohjoismaiset toimijat kohtaavat", kertoo toimitusjohtaja Mats Nilsson.

"Tulemme messuille tutustumaan uusimpiin tuotteisiin ja bisnesinnovaatioihin sekä myös hakemaan inspiraatiota", sanoo Lifen
tuoteryhmäpäällikkö Maria Jingham.

Cecilia Karlsson, Ruotsin ICAn (yksi Ruotsin suurimmista supermarketketjuista) luomu- ja terveystuotevalikoimapäällikkö, nautti myös
messuvierailustaan viime vuonna ja ylisti messujen tavarantoimittajien monipuolisuutta ja korkealaatuista tuotevalikoimaa.

Alan trendejä ja näkymiä

Natural Products Scandinavian ilmaisia bisnesseminaareja järjestetään koko kaksipäiväisen messutapahtuman ajan. Ne ovat kuuluisia siitä, että
ne houkuttelevat suuren joukon korkean profiilin brändejä ja alan johtavia toimijoita ympäri terveys- ja kauneudenhoitosektoria.  Ne ovat niin
suosittuja, että tämänvuotisessa messutapahtumassa esitellään aivan uusi auditorio (entisen Natural Theater –auditorion lisäksi), joka on
omistettu kokonaan luonnonmukaisen kauneudenhoidon maailmalle.

Auditorioiden ohjelmat (mukaan lukien olennaiset markkinapäivitykset) julkaistaan kokonaisuudessaan seuraavien kuukausien aikana. Stefen
Anbron (Euromonitor), Amarjit Sahotan (Organic Monitor), Manon Suquet'n (Ecocert), Lara Dassin (connature.com) ja vähittäismyynnin
asiantuntijavalmentajan Dennis Reidin (RPS) pitämät tilaisuudet on jo vahvistettu.
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Tallenna päivämäärä

Jännittävä, upea, inspiroiva, merkittävä ja olennainen – tällainen oli palaute Natural Products Scandinavia 2014 -messuista.  Messuvieraisiin
lukeutui avainostajia ja johtajia yrityksistä Dansk Supermarked, Life Europe, Lidl, ICA Sverige AB, Hälsokraft, Apoteket AB, Matas A/S,
Bergendahlsgruppen, Axfood, Coop Trading A/S ja Waitrose UK sekä satoja edustajia itsenäisistä terveyskaupoista, apteekeista, myymälöistä,
kauneudenhoitoalan ammattilaisia sekä verkkokauppiaita.  Tämän vuoden messutapahtuma lupaa vielä enemmän samanlaista.

Natural Products Scandinavia (1.-2.11, MalmöMässan, Ruotsi) järjestetään yhdessä Nordic Organic Food Fair -messujen kanssa, mikä merkitsee
sitä, että terveyselintarvikkeiden ostajat hyötyvät myös tilaisuudesta tutustua viimeisimpiin luomutuotteisiin maailman johtavilta brändeiltä
kuten Biolab, Sonnentor, Pukka Herbs, Oately, Les Jardins De Gaïa, ja Biofood.

Rekisteröidy verkossa niin saat ilmaisen messulipun osoitteessa www.naturalproductsscandinavia.com ja ilmoita etuasiakastunnuksesi
NPSUK200 (www.eventdata.co.uk/Visitor/NPS.aspx?TrackingCode=NPSUK200).
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Huomautuksia

Vuonna 2013 Natural Products Scandinavia voitti parhaiden uusien kansainvälisten messujen Best International Launch -palkinnon Ison-
Britannian Exhibition News -palkintojenjaossa.  Se oli myös finalisti Best Trade Launch Show -kategoriassa Ison-Britannian
tapahtumajärjestäjien yhdistyksen vuotuisessa palkintojenjakotilaisuudessa.

Vuonna 2014 Nordic Organic Food Fair oli ehdolla parhaiden messujen Best Tradeshow Exhibition -palkinnon saajaksi (UK ja kansainväliset
messut) alle 2000 m2 sarjassa Ison-Britannian tapahtumajärjestäjien yhdistyksen vuotuisessa palkintojenjakotilaisuudessa.  Se oli myös
finalisti parhaiden uusien kansainvälisten messujen (Best International Launch) kategoriassa Ison-Britannian Exhibition News -
palkintojenjaossa.

Diversified Communications UK (Diversified UK) on nopeasti kasvava messutapahtumien järjestäjä ja kustantaja, jonka toimipaikat ovat
Brighton, Peterborough, Leamington Spa, ja Nailsworth, Glos.  Diversified UK:n portfolioon kuuluvat Natural Products Scandinavia
Malmössä Ruotsissa (järjestetään yhdessä Nordic Organic Food Fair -messujen kanssa), Natural & Organic Products Europe (Lontoo),
Natural and Organic Awards -palkinnot, Natural Products -julkaisu, Natural Beauty –vuosikirja,  messutapahtumat Camexpo, Lunch!, Casual
Dining, Office*, Ocean Business (mukaan lukien Offshore Survey Conference & Ocean Careers), OceanBuzz, MARELEC Marine
Electromagnetics conference, IT-palvelujen hallintaan erikoistunut  SITS,  ServiceDesk360, Euro Bus Expo,  Coach & Bus Live,  Britannian
matkailun British Tourism & Travel Show, The Route One Operator –palkinnot, kansallisen bussimatkailun The National Coach Tourism
–palkinnot,  Route One –julkaisu ja Coach Monthly.  Lisätietoja saat osoitteesta: www.divcom.co.uk.

Diversified UK on osa johtavaa kansainvälistä mediayhtiötä Diversified Communications, joka  tarjoaa markkinoinnin tukea, koulutusta ja
informaatiota globaalien, kansallisten ja alueellisten face-to-face –tapahtumien, eMedian, julkaisujen ja televisioasemien kautta.  Diversified
palvelee lukuisia tuotantoaloja mukaan lukien: kala- ja äyriäistuotanto, luontais- ja luomutuotteet, terveydenhoito, kaupallinen merenkäynti
ja yritysten johtaminen.  Diversified-yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Portlandissa, Mainessa (USA) ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Sillä on
liiketoimintayksiköitä Yhdysvaltojen itäosassa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa, Thaimaassa ja Isossa-
Britanniassa.  Lisätietoja saat osoitteesta: www.divcom.com.


