INVITATION

MATCHMAKING - FREE FROM FUNCTIONAL FOOD EXPO 2019

Free From Functional Food Expo 2019
Tag med os til Barcelona den 28.-29. maj 2019 og mød din nye samarbejdspartner på et b2b-matchmaking event arrangeret af Enterprise
Europe Network og Agro Business Park.
Her finder du virksomheder fra hele verden og i kategorierne: ”Fri for...”, økologisk,
vegansk, vegetarisk og ingredienser. Årets trendy tema er emballage: ”Fri for plastik”.
Messen og konferencen ”Free From Functional Food” vokser år for år i takt med,
at interessen for ”fri for”-fødevarer nærmest er eksploderet. På verdensplan vokser industrien voldsomt, og i 2016 blev markedet vurderet til 33 mia. USD. I Danmark finder
man plantefars side om side med kødfars i køledisken, og mange supermarkeder har
et kæmpe udvalg i økologiske, veganske og vegatariske produkter. Det er en rivende
udvikling, der er sket over få år.
I Agro Business Park følger vi med. Som opfølgning på messen fra 2018 og messerne
Nordic Organic Food Fair og Natural Products Scandinavia er du inviteret med
til Barcelona.
VI TILBYDER
•
•
•
•

1:1-møder med internationale leverandører, distributører, importører og grossister,
teknologi- og udviklingspartnere
1:1-møder med virksomheder og få idéer til nye forretnings- og samarbejdsmuligheder
Udvid dit internationale business-netværk
Besøg messen og deltag i de mange spændende seminarer

HVORNÅR OG HVOR
28.-29. maj 2019 i Barcelona, Spanien

TILMELDING TIL B2B-MATCHMAKING
Deltagelse i matchmaking eventen er gratis, da
vi er 100% finansieret. Ved fem danske tilmeldinger deltager Agro Business Park på turen.
Tilmeld dig her senest den 24. maj 2019:
https://free-from-functional-food.b2match.io/signup

SPAR 65 EURO PÅ MESSEENTRÉEN
Normalt koster indgangsbilletten til messen 65
euro, men det kan du spare ved at tilmelde dig
allerede nu på:
https://www.freefromfoodexpo.com/prepare-your-visit/

Ved fem danske tilmeldinger deltager Agro Business Park på turen.
MERE INFORMATION
Målgruppe: Leverandører, producenter og indkøbere m.fl.
Læs mere om messen og konferenceprogram her
Rejseomkostninger skal du betale selv. Du kan finde rejsen på fx www.momondo.dk
og hotel på www.hotels.com.

YDERLIGERE INFORMATION
Susanne Baden Jørgensen
Agro Business Park / Enterprise Europe Network
+45 25 21 08 12
sbj@agropark.dk

