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Twoje spojrzenie, Twoje możliwości,
Twoje perspektywy!
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Międzynadowe Targi Żywnośći i Produktów Ekologicznych

Międzynarodowe Targi Żywności
i Produktów Ekologicznych
BIOEXPO Warsaw
• jedyna w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej impreza
branży ekologicznej dedykowana sektorowi żywności, kosmetyków
i środków czystości, opakowań oraz środków produkcji rolnej
• biznesowy charakter wydarzenia i doskonała przestrzeń do
dialogu pomiędzy producentami a dystrybutorami,
hurtownikami oraz kupcami
• okazja do nawiązywania relacji biznesowych w ramach rynku
krajowego, jak również rozwijania i zwiększania eksportu produktów

• Strefa Nowości – miejsce do prezentacji innowacyjnych produktów
i rozwiązań
• program Hosted Buyers
• Kongres BIOEXPO, który stanowi okazję do dyskusji o perspektywach
rozwoju branży i najnowszych trendach

Podczas
BIOEXPO
Warsaw
prezentujemy
wyłącznie

Strefy
tematyczne

•
•
•
•

certyfikowaną żywność BIO
n
 awozy, preparaty i środki ochrony roślin
przeznaczone dla rolnictwa ekologicznego
naturalne i organiczne kosmetyki oraz środki czystości
opakowania biodegradowalne i wielokrotnego użytku

FOOD & DRINK

szeroki wachlarz certyfikowanych
produktów spożywczych

BEAUTY & CLEANING

naturalne, certyfikowane, bezpieczne
dla środowiska kosmetyki i środki
czystości dla domu i przemysłu

EKOTECH

maszyny produkcyjne,
opakowania i naczynia
do serwowania, logistyka

BIOLIFE

przedmioty codziennego użytku,
małe AGD oraz produkty dla zwierząt
domowych w jakości bio

BIOAGRO

materiał siewny i środki ochrony roślin
dla rolnictwa ekologicznego

START-UP

innowacyjne rozwiązania wchodzące na
rynek produktów i produkcji ekologicznej

SUPPORTING BODIES

organizacje i instytucje wspierające
oraz okołobiznesowe

Termin zgłoszeń upływa 21 sierpnia 2020

BIOEXPO WARSAW
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Profil
odwiedzającego

Profil
wystawcy

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

rolnicy, przetwórcy, producenci
hurtownicy i dystrybutorzy
importerzy i eksporterzy z polski i zagranicy
osoby decyzyjne z działów zakupów z:
– sieci handlowych, dyskontów, sklepów specjalistycznych
– sklepów spożywczych, internetowych
– HoReCa
– stacji benzynowych
– firm vendingowych
– drogerii
– aptek
– zielarnii
– SPA, sanatoriów
właściciele salonów kosmetycznych
właściciele platform zakupowych
dostawcy usług
osoby indywidualne poszukujące nowego profilu
działalności gospodarczej
przedstawiciele branży żywienia zbiorowego
zwolennicy ekologicznego stylu życia
miłośnicy slow-life

Korzyści
z wizyty
na targach

rolnicy, hodowcy
marki kosmetyczne bazujące na naturalnych składnikach
przetwórcy polscy i zagraniczni
producenci polscy i zagraniczni
hurtownicy
importerzy oraz dystrybutorzy polscy i zagraniczni
e-commerce
start-up
przedstawiciele instytucji i jednostek wspierających

Zalety
wystawiennictwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wprowadzenie na rynek nowych produktów
podtrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami
finalizacja rozpoczętych rozmów handlowych
pozyskanie nowych klientów krajowych
rozpoczęcie międzynarodowej sprzedaży
poznanie trendów panujących w branży
wymiana i pozyskanie informacji
kształtowanie wizerunku firmy
rozpoznanie życzeń klientów

• zapoznanie się z ofertą ponad 300 firm w jednym miejscu i czasie
• spotkanie z osobami decyzyjnymi (właścicielami firm,
dyrektorami itd.)
• szansa na podpisanie umowy na korzystnych warunkach
• oszczędność pieniędzy i czasu
• korzystne promocje targowe i rabaty przygotowane
przez Wystawców
• zapoznanie się z nowościami rynkowymi
• wynegocjowanie lepszych warunków płatności i dostaw
• poznanie najnowszych trendów branżowych
• pozyskanie nowych partnerów biznesowych
• możliwość uczestniczenia w warsztatach, wykładach
dot. nowych trendów w branży kosmetyków naturalnych
• okazja do skorzystania z porad specjalistów, ekspertów, dietetyków,
wizażystów będących autorytetami w ekologicznym stylu życia

8-10 października 2020
Zapisz tę datę w swoim BIO kalendarzu
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BIOEXPO Warsaw 2019
Targi w liczbach

220

15 000 m²

7

wystawców

wystawy

krajów

ponad

300

9 000

indywidualnych
spotkań B2B

branżowych
odwiedzających
z Polski i zagranicy

Odwiedzający B2B z sektora FMCG − Polska i zagranica
POLSKA
m.in.: Lidl, Carrefour, Kaufland, Biedronka, Auchan, Rossmann, Żabka, Lewiatan, LOT

Niemcy
(Bio Company)

Rumunia

Białoruś

Wielka Brytania

Ukraina

Sri Lanka

Bułgaria

Gruzja

Litwa

Rosja

Kazachstan

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

BIOEXPO WARSAW
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Kongres w liczbach

400

60

uczestników

wystąpień

50

9

prelegentów

paneli dyskusyjnych

O Kongresie BIOEXPO

O Strefie Nowości

Podczas pierwszej edycji Kongresu BIOEXPO kompleksowo została
podjęta tematyka rolnictwa i żywności ekologicznej, organicznych
i naturalnych kosmetyków oraz środków czystości. Eksperci
i praktycy dyskutowali również o zdrowiu, zagrożeniu jakie cywilizacja
konsumpcyjna niesie dla naszej Planety oraz na wiele innych tematów.

Osiemdziesiąt innowacyjnych produktów.
Nagrody główne otrzymali:

Panele dyskusyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzę Rynek Eko
Dokąd Zmierzamy?
Ekokosmetyki
Przyszłość Rynku Bio
Chcę Być Na Rynku Eko
Badania i Rozwój
Nasza Planeta
W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch
Ekodzieciaki

Konferencja Polskiej Izby Opakowań:
• Aktualizacja dyrektywy dot. stosowania opakowań w przemyśle

•
•
•
•
•

kategoria food & drink – LOGICO.PL Damian Darowski
kategoria beauty & cleaning – iSTART Sp. z o.o. z Grecji
kategoria biolife – APOLLODOM Sp. z o.o. z Niemiec
kategoria bioagro – NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
kategoria ekotech – SILBO Sp. z o.o.
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Opinie o targach
PAWEŁ BIETKOWSKI
Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Demeter Polska
Zadanie zostało zrealizowane perfekcyjnie! Sądzę, że Wasze Targi mogą
przyczynić się do realnego pogłębienia rynku żywności ekologicznej.
(…) Aranżacja stoisk sprawiła, że pozytywnie zaskoczeni byli partnerzy
zagraniczni oraz najbardziej wymagający klienci. Wreszcie, obsługa
sprawnie i bezzwłocznie rozwiązująca potencjalne problemy dawała
nam komfort pracy. (…) Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązanych
kontaktów, chcemy kontynuować współpracę z Państwem i wystawić się
w przyszłym roku.

ANNA WOJNO
Marketing Manager, NaturalCrop Poland sp. z o.o.
Dziękujemy! Było super! Doceniamy bardzo profesjonalną organizację:
targi pięknie zaaranżowane od strony estetycznej, strefy, szerokie
przejścia, dywany, no luksusowo :); bardzo ciekawy kongres; pilotowanie
nas, żebyśmy zdążyli ze wszystkim; (…) zawsze cierpliwość i uśmiech.

Międzynadowe Targi Żywnośći i Produktów Ekologicznych

BIOEXPO WARSAW

MAŁGORZATA WIERZBIŃSKA-RYDEL
Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju, Bioone sp. z o.o. sp. k.
W imieniu firmy Bioone dziękuję za organizację targów i za to, że udało
się Państwu ściągnąć na nie „biznes”, a nie tylko indywidualne osoby (…).
Plusy: obecność sieci i kupców, lokalizacja, przestrzeń, termin. Ogólnie
oceniam targi jako udane.

ANETA PELC
Kierownik Sprzedaży Internetowej, Zakład Mięsny
WASĄG sp.j.

To było bardzo ciekawe wydarzenie, z odwiedzającymi bardzo
uświadomionymi w ekologii, (…) odwiedzający wiedzieli skąd się
to bierze, dlaczego wyższe ceny od konwencji i ile więcej pracy to
wymaga. Ogólnie organizację targów oceniamy bardzo dobrze i bardzo
dziękujemy za możliwość wystawienia się.
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O branży produktów
ekologicznych
Żywność i napoje
Trendy w branży żywności
i napojów ekologicznych
w Polsce:
• g
 łównymi czynnikami wzrostu rynku żywności ekologicznej
w Polsce są: świadomość, zamożność społeczeństwa oraz
dostępność produktów
• wciąż potrzebna jest edukacja konsumentów oraz rolników
i przetwórców
• sprzedaż odbywa się głównie w dużych miastach,
a produkty ekologiczne stają się coraz bardziej dostępne
• sprzedażą produktów ekologicznych zajmuje się blisko 1000
sklepów specjalistycznych oraz wszystkie obecne na rynku
polskim sieci handlowe z branży FMCG, a także e-commerce

92 biliony €

Wartość rynku BIO
żywności i napojów na
świecie
Polska branża żywności
i napojów ekologicznych:
• w
 artość rynku ekologicznej żywności i napojów w Polsce
to około 240 milionów €
• przeciętny Polak wydaje na żywność ekologiczną
około 4 €/rok
• 15-20% wzrost rynku w Polsce w skali roku

10%
90%

USA i Europa: 90%
w tym Polska 0.5%
(perspektywa na
wzrost do 5-6%)
Inne kraje: 10%

produkty
konwencjonalne
produkty
ekologiczne
 rocentowy udział BIO w rynku żywności i napojów
P
na świecie

BIOEXPO WARSAW
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Kosmetyki i środki czystości
Globalne trendy w branży
naturalnych i ekologicznych
kosmetyków i środków
czystości:

Polska branża kosmetyczna
na tle Europy:
• w
 artość rynku kosmetyków na rok 2015 – 16 mld zł,
prognozowana wartość na 2021 – 20 mld zł
• Polska jest na 6 miejscu w Europie pod względem wartości
rynku kosmetyków

• c
 oraz więcej konsumentów jest skłonnych zapłacić więcej
za kosmetyki czy środki czystości z naturalnych lub
organicznych składników
• wyroby naturalne traktowane są przeważnie jako kosmetyki
klasy premium, o wyższej jakości
• segment naturalnych kosmetyków i środków czystości rośnie
szybciej niż globalny rynek tej branży
• konsumenci poszukują alternatywnych produktów, które
pozbawione są parabenów, mikroplastiku, chemicznych
składników czy konserwantów
• modnie jest żyć w stylu eko, slow life
• wzrasta społeczna odpowiedzialność za środowisko
naturalne

Opakowania
Trendy na rynku opakowań:
• wygoda – małe, lekkie, użyteczne
• ekologia – biodegradowalne, kompostowalne, z surowców
recyklingowych
• estetyka – prosta, naturalna, surowa

Branża opakowań
jest warta

900 mld €

i dynamicznie się rozwija
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500 000 m2
143 000 m2
15 000 		

powierzchni zewnętrznej
powierzchni wystawienniczej
miejsc parkingowych
HALA A
HALA B

HALA E

HALA C
HALA D

HALA F

15 MINUT OD ŚCISŁEGO
CENTRUM WARSZAWY

DOSKONAŁY
UKŁAD KOMUNIKACYJNY
PRZY TRASIE S8 I WĘŹLE KOMUNIKACYJNYM A2/S8/S7

10 MINUT
OD MIĘDZYNARODOWEGO PORTU
LOTNICZEGO CHOPINA WARSZAWA

GDAŃSK
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POZNAŃ

INNOWACYJNY SYSTEM
W YS TAW I E N N I C Z Y

Centrum
Warszawy

Pruszków

opina

Lotnisko Ch

Raszyn

PROFESJONALNA
I KOMPLEKSOWA

Janki

Wolica
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O B S Ł U G A W YS TAW C Ó W
nka
Magdale

Nadarzyn

e 67

I ODWIEDZAJĄCYCH
Piaseczno

7

KATOWICE
WROCŁAW
KRAKÓW

ADRES

GODNA ZAUFANIA FIRMA
Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM

PTAK WARSAW EXPO
Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn, Polska, +48 518 739 124 | info@warsawexpo.eu
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UFI member
Top 10 obiektów
1

Warszawa

Ptak Warsaw Expo

143,000

2

Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie

107,160

3

Ostróda

EXPO Mazury Ostróda

40,000

4

Kielce

Targi Kielce

36,000

5

Katowice

Międzynarodowe Centrum Kongresowe + SPODEK (od 2016)

15,000

6

Wrocław

Hala Stulecia

14,000

7

Sosnowiec

Expo Silesia

13,500

8

Warszawa

MT Polska

13,500

9

Warszawa

Warszawskie Centrum Expo XXI

13,500

10

Gdańsk

AmberExpo

12,000

Światowa mapa obiektów targowych UFI – obiekty o wewnętrznej powierzchni wystawienniczej przekraczającej 5000 m² brutto. Strona zaktualizowana
w styczniu 2018. Niniejszy dokoment nie może być kopiowany, powielany, przekazywany w całości bądź fragmentarycznie przez jakąkolwiek organizację
bez pisemnej zgody UFI – ©UFI 2017

Ośrodki targowe
o powierzchni pow. 100 000 m²
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Messe Hannover
Messe Frankfurt
Fiera Milano (Rho Pero)
Koelnmesse
Messe Duesseldorf
Paris Nord Villepinte
Crocus Expo
Feria Valencia
Fira de Barcelona: Gran Via venue
Porte de Versailles
Feria de Madrid / IFEMA
BolognaFiere
The NEC (Birmingham)
Neue Messe Muenchen
Expo Center City (Messe Berlin)
Nuernberg Messe
Investimenti S.p.A. / Fiera di Roma
Verona Fiere
Ptak Warsaw Expo
MCH Messe Schweiz (Basel) AG
EUREXPO
Tuyap Istanbul Fair Convention and Congress Center
Feria de Zaragoza
Fira de Barcelona: Montjuic venue
Fiere di Parma
Brussels EXPO
Rimini Fiera - Italian Exhibition Group
Leipziger Messe
ExCeL London
Messe Essen

Hanower
Frankfurt nad Menem
Mediolan
Kolonia
Düsseldorf
Paryż
Moskwa
Walencja
Barcelona
Paryż
Madryt
Bolonia
Birmingham
Monachium
Berlin
Norymberga
Rzym
Werona
Warszawa
Bazylea
Lyon
Stambuł
Saragossa
Barcelona
Parma
Bruksela
Rimini
Lipsk
Londyn
Essen

Niemcy
Niemcy
Włochy
Niemcy
Niemcy
Francja
Rosja
Hiszpania
Hiszpania
Francja
Hiszpania
Włochy
Wielka Brytania
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Włochy
Włochy
Polska
Szwajcaria
Francja
Turcja
Hiszpania
Hiszpania
Włochy
Belgia
Włochy
Niemcy
Wielka Brytania
Niemcy

463,275
366,637
345,000
284,000
261,817
246,312
226,399
223,090
203,106
202,036
200,000
200,000
198,983
180,000
170,000
170,000
167,000
155,000
143,000
141,000
138,336
120,000
118,391
118,011
116,162
115,000
113,000
111,300
110,411
110,000

Kontakt
Agata Szczepaniak
Dyrektor Projektu
a.szczepaniak@warsawexpo.eu
+48 602 529 999
Maria Wojciechowska
Manager ds. Kluczowych Klientów
maria.wojciechowska@warsawexpo.eu
+48 572 504 653

Kontakt dla agentów
międzynarodowych

Kontakt dla kupców

Agnieszka Faust
International Sales Deputy Director
a.faust@warsawexpo.eu
+48 501 239 338

Nadia Rzepka
Manager
n.rzepka@warsawexpo.eu
+48 513 903 628

Organizator:

Targi wspiera:

Partner strategiczny:

Patronat medialny branżowy:

Patronat branżowy:

Patronat medialny:
Logo Farma Zdrowia #TAV 1
january 2017

Organic farma zdrowia choice 1

NaturaSì

Organic farma zdrowia choice 2
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