
Inköpare gör sig redo för Nordic Organic Food Fair 2015
Välkända talare från Organic Denmark, Netto, Oatly, IFOAM and KRAV är klara

Inköpare från Irma, Ruohonjuuri Oy, Orkla Foods, Naturesource, Coop Sverige, Udea, Okle GmbH Großhandelszentrale, Menigo, Scandic
Hotels, Fazer Foods, Atria Scandinavia och Kung Markatta, är några av branschens kända namn som redan har anmält sig till Nordic Organic
Food Fair 2015, som återigen hålls i Malmö, Sverige, den 1-2 november. 

Då konkurrensen på miljardmarknaden för ekologiska produkter i Norden slår alla rekord, lockar mässan tusentals inköpare från hela Europa,
på jakt efter nästa våg av ekologiska storsäljare. Det centrala för detaljister och leverantörer som vill bredda sitt utbud är att hitta de senaste
nyheterna. Då erbjuder Nordic Organic Food Fair, med sina 200 utställare, enorma möjligheter. 

Organic veggie food GmbH (Tyskland), Biohof Fink (Österrike), Lye Cross Farm (UK), Big Oz Industries (UK), Ekoloji Market (Turkiet), Bio
Planet S.A (Polen), Bio-Center Zann – B.V. Handelsonderneming (Nederländerna), Loving Earth (Australien), Petras Bio (Rumänien), Klingele
Chocolade (Belgien), Gusto Organic Cola (UK), Fynbo Foods (Danmark), IRJIMPA S.L (Spanien), Nautilus Organic (Nederländerna),
Käserebellen GmbH (Tyskland), Summerbird (Danmark), Pajottenlander – Freya (Belgien), Liivimaa Lihaveis (Estland), Raikastamo Oy
(Finland) är bara några av alla nya utställare 2015. 

Bland de återkommande utställarna märks BIOVA organic (Sverige), Intellifood Sweden AB (Sverige), De Smaakspecialist (Nederländerna),
Govinda Natur (Tyskland), Bohlsener Muehle (Tyskland), Solhjulet (Danmark), Biolab (Italien), Machu Picchu Foods (Peru), World Wide
Cheese (Nederländerna), Pukka Herbs (UK), Biodynamiska Produkter (Sverige), Biogan A/S (Danmark), and Lemberona handels GmbH
(Österrike).

Några av nyheterna som lanseras under hösten är Castillo de Canenas första biodynamiska extra virgin olivolja från den skandinaviska
leverantören C&E Gastro Import, certifierad ekologisk och tropisk frukt och ekologiska grönsaker från Biotropic GmbH, sju nya ekologiska
teblandningar från Jardins de Gaïa, ekologiska cheddarsnacks från Lye Cross Farm i Somerset, England (cheddarostens hem), ekologiska
sojabönsnudlar och currypasta från DO-IT Dutch Organic International Trade, ekologisk, kallpressad och omega-3-rik Inca Inchi Oil från Ditra
nv – Martera, och Woodland Babies – en ny serie barnmat från märket Smily Rainbow’s Woodland Wonders.

Talarlistan i Organic Theatre är klar

Det är självklart inte bara produkterna som kommer att locka besökare. Att hålla sig ajour med viktiga trender och utvecklingen i branschen är
fundamental för varje framgångsrik affärsidkare. Årets talarlista i Organic Theatre är skapad för att hjälpa deltagarna att maximera sin
försäljning genom att erbjuda fakta om den senaste utvecklingen på marknaden tillsammans med insikter och erfarenheter från kända märken
och företagsledare.

Årets öppna serminarieprogram innehåller stora namn som Nettos COO Thor Jørgensen, KRAV Sveriges Johan Cejie, Organic Denmarks
international marketing director Helene Birk, Craig Sams - medgrundare av Green & Black’s, Soil Association Certifications trade relations
manager Lee Holdstock, Oatlys creative director John Schoolcraft, Ekowebs grundare Cecilia Ryegård, samt Mimi Eriksson Dekker och Eva
Froman från EkoMatCentrum. 

Matthias Lehner – fil.dr vid Lunds universitet och medlem och tidigare styrelseordförande i kooperativet Ekolivs i Malmö, Sverige – kommer
att kunna lägga talare till sin imponerande meritlista. Med hjälp av forskning om kundbeteenden och varumärkesbyggande diskuterar han hur
enskilda butiker kan knyta kunder till sig och uppmuntra till hållbara konsumtionsstrategier.

Årets program innehåller också två informationsspäckade paneldiskussioner om framtiden för den ekologiska sektorn. De äger rum från
klockan 12 måndagen den 2 november.

I den första diskussionen, som IFOAM står som värd för, kommer Per Kølster, styrelseordförande i Organic Denmark och suppleant i IFOAM:s
fullmäktige, att undersöka hur den ekologiska sektorn i Norden kan utvecklas och växa till år 2030. Med sin utgångspunkt i de förslag som
lanserades som Vision 2030 på den nionde European Organic Congress i somras, är panelsamtalet ett unikt forum för en diskussion om
strategier och åtgärder för att vidareutveckla den ekologiska rörelsen i Europa.

I dagens andra paneldiskussion – The Future of Food: Tech or Natural? – talar Edward Boëthius, trendanalytiker på United Minds, Annika
Lindecrantz, chefredaktör för Livsmedel i focus, och Charlotte Bladh André, ordförande för Organic Sweden.  Utifrån insikter från de senaste
mat- och konsumtions-trenderna, delar de med sig av sina tankar om framtida affärsmöjligheter och utmaningar för den ekologiska
livsmedelsbranschen.

Nordic Organic Food Fair (1-2 november, MalmöMässan, Sverige) äger rum parallellt med mässan Natural Products Scandinavia på samma
plats. Tack vare en 53-procentig ökning av antalet utställare 2015, kan dessa två evenemang tillsammans presentera 350 företag som visar sina
senaste naturliga och ekologiska nyheter för mer än 3 600 besökare



Anmälan som ger gratis entrébiljett till Nordic Organic Food Fair, med tillgång till de öppna seminarierna, Innovation Showcase and Awards och
den nya mässdelen med vin- och ölprovning, kan göras på www.nordicorganicexpo.com.  Ange bokningskod NOFSE444 (direct link:
http://www.eventdata.co.uk/Swedish/Nordic.aspx?TrackingCode=NOFSE444).

###

Frågor från media och begäran om ackreditering ställs till:

Emma-Louise Jones, PR-ansvarig
Journalister från relevant branschmedia (inklusive frilansare) är välkomna att ansöka om presspass till Nordic Organic Food Fair via email
till ejones@divcom.co.uk (ytterligare uppgifter kan komma att efterfrågas för att verifiera journaliststatus och alla presspass utfärdas efter
ledningens godkännande.)
t: +44 (0)1273 645134        
Website: www.divcom.co.uk
Twitter: www.twitter.com/DiversifiedUK

Frågor från utställare ställs till:

Anne Seeburg, Event Manager
t: +44 (0)1273 645124                 e: aseeberg@divcom.co.uk
Website: www.nordicorganicexpo.com
Twitter: www.twitter.com/NordicOrganic
Facebook: www.facebook.com/nordicorganic
LinkedIn: www.linkedin.com/groups/Nordic-Organic-Food-Fair-5071082

Skandinavienkontoret:

Lars Larsson, Nordic Manager
Nordenskiöldsgatan 13, S - 211 19 Malmö, Sweden
t: +46 702 661170                          e: LLarsson@divcom.co.uk

Notes:

Nordic Organic Food Fair nominerades 2014 till Best Tradeshow Exhibition (UK & International) på under 2 000 kvadratmeter på brittiska
Association of Event Organisers årliga Excellence Awards. Mässan gick även till final i kategorin International Launch på Exhibition News
Awards.

Natural Products Scandinavia vann 2014 Best International Launch på brittiska Exhibition News Awards. Mässan gick även till final vid
Association of Event Organisers’ årliga Excellence Awards.

Högupplösta bilder finns att hämta på begäran:

nordnar branschmässor och förlägger publikationer, med bas i Brighton, Peterborough, Leamington Spa, och Nailsworth, Glos. Diversified
UK:s meritlista inkluderar Nordic Organic Food Fair i Malmö, Sverige (arrangerad parallellt med Natural Products Scandinavia); Natural &
Organic Products Europe (London); Natural and Organic Awards; Natural Products magazine; Natural Beauty Yearbook; camexpo; lunch!;
Casual Dining; office*; Ocean Business (inklusive Offshore Survey Conference & Ocean Careers); OceanBuzz; MARELEC Marine
Electromagnetics conference; SITS – The IT Service Management Show; ServiceDesk360; Euro Bus Expo; Coach and Bus Live; British
Tourism & Travel Show – The Best of Britain & Ireland; The Route One Operator Excellence Awards; The National Coach Tourism Awards;
Route One magazine; and Coach Monthly.  Mer information finns på: www.divcom.co.uk.

Diversified UK är en del av Diversified Communications, ett ledande internationellt mediaföretag som ger tillgång till marknader, utbildning
och information genom globala, nationella och regionala mötesevenemang, digitala och tryckta publikationer och tv-stationer. Diversified
arbetar med flera olika branscher som: skaldjur, matservice, naturligt och ekologiskt, hälsovård, kommersiell sjöfart, och företagsledning. 
Med huvudkontor i Portland, Maine, USA, har Diversified 850 anställda, fördelade på åtta kontor i sju länder.  Mer information finns på
: www.divcom.com.


