
Uusia kauneusinnovaatioita Natural Products Scandinavia 2015 -messuille

Natural Products Scandinavia, pohjoismaiden ainoa luonnonmukaisen terveydenhoidon, ravitsemuksen, kauneuden-, ihon- ja itsehoidon
markkinoille omistettu kauppatapahtuma, on julkaissut ennakkokatsauksen muutamista uusista kauneusinnovaatioista, tuotteista ja puhujista,
jotka esitellään messuilla tänä vuonna.  Palkittu tapahtuma, joka järjestetään yhdessä Nordic Organic Food Fair – messujen kanssa, palaa
Malmöön 1.-2.11.

Ensimmäisten, 2012 järjestettyjen messujen jälkeen Natural Products Scandinavia on kasvanut huomattavasti vuosi vuodelta ja se on voittanut
tällä välin parhaiden kansainvälisten messujen palkinnon. Ylistävän mediavastaanoton ja viime vuodesta tapahtuneen osallistujamäärän 13 %
kasvun ansiosta (messut vastaanottivat 3 558 luomu- ja luontaistuotealan ammattilaista 51 maasta) vuoden 2015 messutapahtuma laajenee
huomattavasti, ja jo 90 % on loppuunmyyty (yrityksille 39 eri maasta) – jäljellä on enää 20 vapaata messuosastoa.

Arviolta noin 11 miljardin euron luonnonmukaisen kauneudenhoidon markkinat ovat suurta bisnestä.  Luontaiskosmetiikan myynnissä on
tapahtunut kaksinumeroista kasvua viimeisten neljän vuoden aikana (11,3 %), ja monet brändit ovatkin panostaneet uusiin jakelukanaviin ja
vientimarkkinoihin kuten Skandinaviaan tämän kasvun ylläpitämiseksi. Näiden markkinoiden on suunniteltu yltävän 36 miljardin euron tasoon
vuoteen 2018 mennessä, ja uudet, osin messuillakin esiteltävät innovaatiot edistävät tätä kasvua.

Luonnonmukaisen kauneuden ja ihonhoidon alue

Yksi uusi lisäys näihin messuihin on luonnonmukaiselle kauneuden– ja ihonhoidolle omistettu alue (sijaitsee messualueen etuosassa), jolla
esitellään luonnonmukaisen kauneudenhoidon viimeisimmät innovaatiot.  Siellä messuvieraat voivat hankkia mitä laajimman valikoiman
kauneudenhoidon luontais- ja luomutuotteita niin suurilta vakiintuneilta brändeiltä kuin jännittäviltä start-up –yrityksiltä sekä pohjoismaista että
ympäri maailmaa.

Tällä alueella 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 natural beauty), Natura Siberica, ensimmäinen venäläinen sertifioitu luontaiskosmetiikkasarja, jonka koostumuksessa
käytetään siperialaisia villiyrttejä, sekä Les Anes d'Autan, ranskalainen kosmetiikkasarja, jonka koostumuksessa käytetään aasin luomumaitoa.
Alueella esittäytyy myös The Natural Goods Company, suomalainen jälleenmyyjä seuraaville luonnonmukaisen ja luomukauneudenhoidon
brändeille; Biosolis – luonnonmukaisia aurinkotuotteita, Taoasis – luonnonmukaisia aromaterapiatuotteita, Florascent Natural Organic
Perfumes – parfyymeja ja tuoksuja miehille ja naisille, Laboratoire du Haut-Ségala – puhtaita luomuöljyjä ja kukkaisvesiä, Triumph & Disaster –
luonnonmukainen ihonhoitotuotesarja miehille, Khadi Natural – sertifioituja luonnonmukaisia Ayurveda ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä
luonnonmukaisia hiusvärejä, Provida Organic – luonnonmukaisia Demeter ihonhoitotuotteita ja maamineraalivärikosmetiikkaa, Messuille
palaaviin suuriin nimiin kuuluvat Naturkosmetikkompaniet Naturkosmos AB (Ruotsi), Strindberg AS (Norja), Kivvi Cosmetics (Latvia), Oh Lief
(Etelä-Afrikka) ja Konjac Sponge Company (UK). 

"Messuilla on todella positiivista energiaa ja olemme saaneet runsaasti vastinetta. Malmö on erinomainen kohtaamispaikka alalle", sanoo
Negin Aghili, Dr. Organic, Ruotsi.

Luonnonmukaisen kauneudenhoidon innovaatioauditorio

Natural Products Scandinavian ilmaisia bisnesseminaareja järjestetään koko kaksipäiväisen messutapahtuman ajan. Ne ovat kuuluisia siitä,
että ne houkuttelevat suuren joukon kauneudenhoitoalan korkean profiilin brändejä ja alan ammattilaisia, jotka kertovat uusimmista trendeistä
ja viimeisimmästä tutkimuksesta koko terveyden- ja kauneudenhoitosektorilla.

Tämän vuoden messuilla esitellään uusi, luonnonmukaiselle kauneudenhoidolle omistettu innovaatioauditorio (kuten myös ennestään tuttu
Natural Theatre –auditorio), jossa pidetään Natural Organic Cosmetics -yrityksen (NOC, Ruotsi) perustajan Irene von Arronetin, Ecocertin
kansainvälisestä sertifioinnista vastaavan virkailijan Manon Suquet'n  ja NATRUEn edustajan tilaisuudet. Auditoriossa pidetään myös parhaan
uuden kauneudenhoitobrändin palkintojenjakotilaisuus, jossa juhlitaan markkinoiden johtavia luonnonmukaisen kauneudenhoitoalan yrityksiä.
Joukko kauneusalan blogisteja, lehdistövastaavia ja alan asiantuntijoita on valinnut ne äänestyksessä.   

Lisäksi luonnonmukaisen kauneudenhoidon innovaatioauditoriossa on verkostoitumiselle omistettu alue, missä Skandinavian
luonnonmukaisen ja luomukauneudenhoitosektorin toimijat kokoontuvat ja käyvät vilkkaita keskusteluja.  Vierailijat voivat myös osallistua
"kauneustuntiin", jossa yritykset saavat esitellä messuilla olevia tuotteitaan tällä kiehtovalla uudella alueella.

Tallenna päivämäärä

Messuvieraisiin lukeutui viime vuonna 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 ja verkkokauppiaita.  Tämän vuoden messutapahtuma lupaa vielä enemmän.

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



tuoteryhmäpäällikkö Maria Jingham.

Natural Products Scandinavia (1.-2.11, MalmöMässan, Ruotsi) järjestetään yhdessä Nordic Organic Food Fair 

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.

Korkean resoluution kuvia on saatavana pyynnöstä:
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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, messut 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, British Tourism & Travel Show,
The Route One Operator –palkinnot, 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.


