
"En fantastisk messe” – Nordic Organic Food Fair & Natural Products Scandinavia beretter om 10% stigning
i deltagere for 2015

Svenske Fabian Olli Johansson bliver den første Nordic Organic Chef 2015

MalmöMässan, i Sverige summede af aktivitet i løbet af den 1.-2. november, da knap 4.000 deltagere fyldte gangene på Nordic Organic Food
Fair and Natural Products Scandinavia - Nordens største messer for naturlig og økologisk mad og drikke, helsekost, skønhed, bæredygtige
produkter og personligpleje.

Travl, fantastisk, alsidig, interessant, nytænkende og imponerende - er blot nogle af tilbagemeldingerne fra deltagerne og der er enighed om at
det er et ”essentielt besøg” for at finde innovative nye produkter og trends på det blomstrende nordiske marked. 

De to messer fremviste tilsammen 345 udstillere og bød velkommen til 3.930 deltagere fra over 2.000 virksomheder fra over 59 lande I løbet af
de to dage (sammenlignet med 3.558 i 2014).

Svenske og danske besøgende var messens to største publikum (67%), og besøgende indkøbere og ledelse fra mange af de største skandinaviske
detaillæder, helsekostforretninger, apoteker, grossister og distributører, foodservice og supermarkeder var repræsenteret, inklusiv: ICA
Sverige, Axfood, Dansk Supermarked, Coop Sverige, Coop Danmark; Life AB, HKC Egenvård, NBTY International, Fazer Food Services, Aldi,
Ikea, Lidl, Danasan, KåKå, Dagrofa, Norges Naturmedisinsentral, Sunkost, Urtekram International, Københavns Madhus, Orkla, Svensk Cater,
Hälsokraft, Apoteksgruppen, Gymgrossisten, Åhléns, Mat.se og Magasin du Nord.

"Produkter og innovationer udviklet af passionerede personer og værdier-drevet iværksætteri er fremtiden," siger Alia Jassim, brand manager
hos Orkla Foods Sverige, "det var fantastisk at se så mange dygtige og inspirerende iværksættere på ét sted!"

"En fantastisk messe, med masser af interessante og innovative leverandører," siger Mads Buus Nielsen, kategori manager hos Dansk
Supermarked A / S.

"Perfect til at spotte aktuelle tendenser og udviklingen i forskellige kategorier, vil jeg helt sikkert komme igen næste år," siger Minna Jacobsen,
kategoriplanlægger hos COOP Danmark AS.

’Jeg har haft fornøjelsen at besøge messen hvert år siden starten og er imponeret over at arrangøren har formået at samle en bred
repræsentation af udstillere og et stærkt seminarprogram, som tiltaler alle, der har brug for eller interesse i at blive opdateret om morgendagens
virkelighed i et skiftende og voksende marked. Jeg kan varmt anbefale at besøge Natural Products Scandinavia i Malmø’, siger Peter Svorono,
Adm. direktør, Best Case (Grundlægger af Nature og tidligere Adm. Direktør for Life Europe)

"Reaktionen på dette års messe har været fantastisk. Fra det øjeblik dørene åbnes, var der en masser af energi og aktivitet, som fortsatte over de
to dage. Messen har nået et nyt niveau for 2015, "siger event direktør, Anne Seeberg fra arrangøren Diversified Communications UK.

"Det er utroligt, hvor hurtigt Natural Products Scandinavia og Nordic Organic Food Fair har etableret sig som de vigtigste
erhvervsarrangementer for regionens voksende naturlige og økologiske sektor. Det har kun været fire år siden, vi lancerede messen, og der er
mange spændende muligheder for vækst forude. Det er ikke så overraskende, at flere af vores udstillere har allerede tilmeldt sig 2016! Stor tak
til vores forenings- og mediepartnere for deres fortsatte uvurderlige støtte, de udstillende virksomheder for at hjælpe med at gøre messen
enestående, og de besøgende, der kom ud i tusindvis!"

"Det er altid en god messe, men i år har været det bedste år! Vi er kun på to messer om året, her i Malmø og Natural & Organic Products Europe i
London, og der holder os travlt beskæftiget hele året! "Siger Kris McGowan fra The Raw Chocolate Company.

"Det har været fantastisk! Det er vores første år på messen, og vi er helt overvældet over, hvor godt det har været. Jeg har fundet
eksportmuligheder fra Japan, Norge og Danmark. Der har været så stor interesse i vores produkt - det er helt utroligt! Vi vil helt sikkert være
tilbage næste år! "Siger Tony Gerasovski, ejer af Tonys Pizza (foodster AB).

"For alle, der ønsker at komme ind på økologiske marked i Skandinavien, er denne messe et paradis! Alle er her; de supermarkeder, grossister,
distributører – det kunne i sandhed ikke blive bedre og jeg kan ikke bede om mere", siger Peter Kirwel, senior salgschef hos Biovegan GmbH.

Et marked i vækst

Naturlig og økologisk er stort i Norden - og med forbrugernes stigende bevidsthed og forbrug, kommer det til at blive endnu større. Ifølge
Cecilia Ryegård, redaktør og grundlægger af Ekoweb, "fremtiden er lys [for økologi]".



"Man er begyndt at spørge hvorfor ikke økologisk, i stedet for, hvorfor økologisk, og det er en stor ændring i forbrugernes holdninger," siger
hun og fremhæver, at selv »beskedne« fremtidsudsigter vurderer at det svenske økologiske fødevaremarked er fordoblet inden 2025. På den
anden side, kan manglen på råvarer/økologiske landmænd "blive et stort problem for fremtidig vækst".

Det nordiske marked for naturlig og økologisk kosmetik er også et de hurtigst voksende i Europa med en omsætning forventet at nå 200 mio
EUR i de kommende år.

"Skandinavien har nogle af de højeste forbrug på naturlige og økologiske produkter i verden," siger Amarjit Sahota, formand for Organic
Monitor.

"Det nordiske marked for naturlig og økologisk kosmetik vokser med omkring 10% om året, sammenlignet med omkring 5-7% for Vesteuropa.
Flere distributionskanaler er en vigtig drivkraft for vækst på markedet, og naturlig og økologisk kosmetik vinder frem i stormagasiner,
skønhedsbutikker, supermarkeder og spa. Selvom specialiserede detailforretninger (helsekostbutikker og økologiske fødevareforretninger)
stadig genererer størstedelen af salget i Norden, "siger han. Hans kollega, forskningsanalytiker Iveta Kováčová, var på messen, og præsenterede
deres seneste tal.

Det er en lignende udvikling for den nordiske helse og wellness-marked. Stefan Anbro, senior analytiker hos Euromonitor, præsenterede det
seneste tal og tendenser på dette års messe med fokus på færdigpakkede fødevare (herunder økologisk, fødevare intolerance, funktionel,
naturligt helse og bedre for dig).

Ifølge deres forskning udgør de nordiske lande, selvom de kun repræsenterer 5% af den samlede befolkning i Vesteuropa, en betydelig del af
detailsalget for helse og wellness-produkter inden for kategorien færdigpakkede fødevarer, med en massiv vækst på 28% (sammenlignet med
19% for Vesteuropa). I Finland, Danmark, Norge og Sverige fortsætter alle med at bruge mere per indbygger per år end noget andet land i
Vesteuropa.

Andre højdepunkter på messen omfattede seminarer i The Natural Theatre hvor blandt andre Irene von Arronet, medstifter af Natural Organic
Cosmetics Sverige, samtidsanalytiker Per Grankvist, Francesca Morgante, label manager hos NATRUE, og Elodie Toulouze, international
certificering officer hos Ecocert Greenlife. Mens The Organic Theatre bød på foredrag fra John Schoolcraft, kreativ direktør for Oatly, Thor
Jørgensen, COO i Netto International, Charlotte Bladh André, formand for Organic Sweden, Marco Schlüter, direktør for IFOAM EU, Per
Kølster, formand for Økologisk Landsforening, Johan Cejie, salgschef hos KRAV, Marja-Riitta Kottila, administrerende direktør på Pro Luomo
Finland, og Maiken Pollestad Sele, seniorrådgiver på Oikos - Økologisk Norge.

Den nye Natural Beauty Teater var også velbesøgt, da de bød på to ’Beauty Hours’ hver dag for at give mulighed for udstillere at demonstrere
deres nyeste produktinnovationer for de besøgende indkøbere.

Nordic Organic Chef Competition

En nyhed i 2015 var lanceringen af den nordiske kokkekonkurrence for økologiske kokke, arrangeret af den svenske forening, Föreningen
Ekokockar (i samarbejde med KRAV og Menigo), mandag den 2 november.

Den nykårede mester - Fabian Olli Johansson, som til dagligt er kok på Lilla Bjers i Gotland (der for nylig vandt Årets Øko-kok i Sverige 2015),
imponerede dommerne med sin 'enkle og velsmagende’ kyllingeret. Den femtenårige norske kok Sebastian Skauen Johnsen, der brækkede sin
venstre hånd blot få dage før konkurrencen, blev nummer 2.

Natural & Organic Awards Scandinavia 2015

Som altid blev messens Natural & Organic Awards et tilløbstykke – og det første stop for mange besøgende. Med rekord mange tilmeldinger,
kunne besøgende stemme på de 105 produkter i løbet af søndag den 1 november (mellem kl 10-15). Vinderne af dette års Natural & Organic
Awards Scandinavia var:

– Best New Natural brand
Boosting Astaxanthins, Simris Alg

–Best New Eco/Natural Living Product
Palm Leaf Slipper, Biolief

–Best New Health & Nutrition Product
Chia Oil Omega 3 capsules, Lime Pharma Aps

–Best New Natural Beauty Product (cosmetics, haircare, beauty supplement)
Hemp Oil Intensive Conditioning Hair Mask, Biofood-Biolivs

– Best New Natural Skincare (body & Face)
Vilact Skin Cream, Pharma GP

–Best New Natural Drink Product
Chai Latte, Chalo

–Best New Natural Food Product
Inspiral Coconut Pecks, Inspiral Visionary Products

–Natural Life Time Achievement Award
Karl Kristian Bergman Jensen og Marinus Blaajerg Sørensen, New Nordic

– Best New Organic Drink
Caliente – Not A Soft Drink, Dagsmeja AB

– New Organic Special Diet Food (Vegetarian/Gluten Free)
Sundried Tomato & Pesto Kale Crackers, Planet Organic



Sundried Tomato & Pesto Kale Crackers, Planet Organic

– Best New Organic Food Product
Jymy Lakrits Ice Cream, Suominen’s Milk – Little Ice Cream Company

–Best New Organic Brand
Jymy Ice Cream, Suominen´s Milk – Little Ice Cream Company

–Butikstrender Most Unique Product Award
Raw Cocoa nips with Yacon syrup, Q–Organic

– Organic Lifetime Achievement
Eva Fröman og Mimi Eriksson Dekker, EkoMatCentrum

Nordic Organic Food Fair og Natural Products Scandinavia vender tilbage til Malmø, den 16.-17. november 2016.  For mere
information, besøg www.nordicorganicexpo.com og www.naturalproductsscandinavia.com.
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Noter:

I 2014 blev Nordic Organic Food Fair nomineret til Best Tradeshow Exhibition (UK & International) under 2,000 m2 kategorien til den
britiske Association of Event Organisers’ årlige Excellence Awards. I april 2014, blev messen nomineret i kategorien Best International
Launch ved den britiske Exhibition News Awards.

Natural Products Scandinavia vandt Best International Launch til Storbritanniens Exhibition News Awards i maj 2013. I juni 2013 blev den
nomineret som finalist i Best Trade Launch Show kategorien til den britiske Association of Event Organisers’ årlige Excellence Awards.

Billeder i høj opløsning er til rådighed efter anmodning:

Diversified Communications UK (Diversified UK) er en hurtigt voksende event arrangør og forlag baseret i Brighton, Peterborough,
Leamington Spa, og Nailsworth, Glos.  Diversifed UKs portfolio includerer Nordic Organic Food Fair (sideløbende med Natural Products
Scandinavia); Natural & Organic Products Europe (London); Natural and Organic Awards; Natural Products magazine; Natural Beauty
Yearbook; camexpo. For mere information, besøg: www.divcom.co.uk.

Diversified UK er en del af Diversified Communications, en af de førende internationale medievirksomheder inden for markedsinformation,
uddannelse og information gennem globale, nationale og regionale face-to-face events, eMedia, publikationer og tv-stationer.  Diversified
servicerer en rækker sektorer inklusiv: seafood, foodservice, naturlige og økologiske produkter, sundhedspleje, kommerciel marinedrift og
virksomhedsledelse. Baseret i Portland, Maine, USA, beskæftiger Diversified over 800 medarbejdere, med afdelinger i det østlige USA,
Australien, Canada, Hong Kong, Singapore, Thailand og Storbritannien. For mere information, besøg: www.divcom.com.


