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СФОКУСУЄМОСЬ НА ТАКИХ
АКТУАЛЬНИХ ПИТАННЯХ:

як
поєднати,

маючи за
мету додану
користь для
кінцевого
споживача?

•

ПРОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

•

НАЛАГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ВИРОБНИКАМИ ТА
ПРЕДСТАВНИКАМИ РИТЕЙЛУ

•

КООПЕРАЦІЯ ТА ОБ’ЄДНАННЯ МІЖ ВИРОБНИКАМИ

•

ОРГАНІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ТА ПАКУВАННЯ

•

СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ/МАРКЕТИНГУ

Провідні українські виробники органічної харчової продукції поділяться історіями успіху та
розкриють секрети, зокрема, що їх надихає на реалізацію своїх планів.
Представники торгових мереж та магазинів проведуть відкриту дискусію на теми попиту на
органічні продукти та можливостей, які можуть відкритися у разі партнерства.
Українські та міжнародні експерти-технологи та маркетологи підготують системні доповіді, а
ми, організатори, зробимо все, навіть більше ніж все, для того, щоб:
➢ Той, хто вже виробляє готовий органічний продукт – розширили свої можливості і
потужності на зовнішніх та внутрішніх ринках.
➢ Той, хто розмірковує про переваги виходу на органічний ринок – знайшли відповіді,
можливості та конкретні компанії чи консультантів, які їм у цьому допоможуть.
➢ Той, хто знає як продати готовий органічний продукт, був впевнений, у користі витрачених
ресурсів задля отримання смачного, якісного, безпечного і завжди доступного готового
органічного продукту.
Ми поговоримо про:
❖ Розвиток переробленої харчової продукції: що маємо сьогодні?
❖ Аналітику органічного ринку готової продукції
❖ Успішний досвід в органічній переробці:
✓ Молочно-м’ясній
✓ Борошномельно-круп’яній
✓ Олійній
✓ Фруктово-ягідній
❖ Як успішно продавати готовий органічний продукт?

Впевнені – тут відбудеться налагодження зв’язків між різними виробни-ками та
переробниками, представниками ритейлу та іншими учасниками для того, щоб
кожен здійснив крок вперед в питанні консолідації органічного сектору для
ефективного просування органічної харчової продукції.
І, звичайно, ми, команда організаторів, завжди будемо поряд з Вашими інтересами, адже
наша Конференція має на меті надати професійні відповіді на всі питання від бізнесу.

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/uGLkGxueRUd4Mgkl2
Реєстрація для представників ЗМІ за посиланням: https://goo.gl/forms/t4RAsCULpyfcwyav1

Вартість відвідання Конференції становить 2 400 грн з ПДВ.
Для учасників, які є клієнтами Органік Стандарт АБО членами ГС «Органічна Україна» діє
знижка 7 %.
Для учасників, які ОДНОЧАСНО є
ГС «Органічна Україна, діє знижка 10 %.

клієнтами

Органік

Стандарт

та

членами

За умови реєстрації до 15 жовтня діє знижка 20 %.
Будь ласка, зверніть увагу, що знижки не сумуються.

ПРИЄМНИЙ БОНУС: Для всіх учасників Конференції відвідання виставки
WorldFood Ukraine БЕЗКОШТОВНЕ!
Промо-код для реєстрації на виставку Ви отримаєте разом із квитком після сплати рахунку
на участь у Конференції.

Реєстрація на виставку за посиланням: http://worldfood.com.ua/registration#personal
За додатковою інформацією звертайтесь:
+ 38 067 823 83 89, Тетяна Білик, bilyk.t@organicstandard.ua
+ 38 067 171 75 77, Олена Ракова, info@organicukraine.org.ua

Організатори:

Конференція проходить за підтримки:

Інформаційні партнери:

