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LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Szanowni Państwo, 

serdecznie witam Wystawców i Odwiedzających, a także partnerów targów 
oraz przedstawicieli krajowych i zagranicznych mediów na VI Międzynaro-
dowych Targach Żywności i Napojów WorldFood Poland. 

Wzrost zainteresowania targami, który notujemy wśród Wystawców  
i Uczestników odzwierciedla nasz dynamiczny rozwój na przestrzeni  

ostatnich 6 lat. Tegoroczna edycja potwierdza, że WorldFood Poland  jest bardzo ważnym 
punktem kalendarza spotkań biznesowych decydentów w branży spożywczej, a także tych 
związanych z rynkiem produktów ekologicznych i nutraceutyków.

WorldFood Poland to skuteczna platforma komunikacji dla producentów, dystrybutorów  
i detalistów, która umożliwia nawiązanie trwałych relacji biznesowych z partnerami handlo-
wymi. Przez wiele miesięcy intensywnie pracujemy na to by zagwarantować wysoką jakość 
i intensywność spotkań handlowych i biznesowych  – z których możecie Państwo korzystać 
podczas naszych targów. Ten biznesowy charakter targów jest  doceniany zarówno przez 
Wystawców jak i Odwiedzających i cieszymy się że nasze zaproszenie przyjęło kilkaset firm 
polskich i zagranicznych.  

Życzę Państwu, aby to wiosenne spotkanie branży zainspirowało Państwa do rozwoju,  
wdrażania innowacji i zdobywania nowych rynków zbytu. Zachęcam także do degustacji 
żywności i napojów z całego świata oraz nawiązywania owocnych relacji biznesowych.

 Agnieszka Szpaderska
 Dyrektor targów WorldFood Poland
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LIST OD ORGANIZATORA | LETTER FROM THE ORGANISER

Ladies and Gentlemen,

I warmly welcome the Exhibitors and Visitors, as well as trade fair partners  

and representatives of domestic and foreign media at the 6th International Food 

and Drinks Exhibition WorldFood Poland. 

The growing interest in the trade fair among Exhibitors and Participants reflects 

our dynamic development over the last 6 years. This year’s edition confirms 

that WorldFood Poland is a very important event in the schedule of business meetings for deci-

sion-makers in the food industry, as well as those related to the market of organic products and  

nutraceuticals.

WorldFood Poland is an effective communication platform for manufacturers, distributors, and  

retailers, which enables them to establish lasting business relations with trading partners. We have 

been working intensively for many months to guarantee high quality and intensity of trade and 

business meetings - which you can participate in during our exhibition. Both Exhibitors and Visitors 

appreciate this business character of the exhibition, and we are glad that several hundred Polish 

and foreign companies accepted our invitation.  

I wish you that this spring meeting of the food industry will inspire you to develop, implement 

innovations and expand into new markets. I also encourage you to taste food and drinks from all 

over the world and establish fruitful business relations.

 Agnieszka Szpaderska

  Director of the WorldFood Poland trade exhibition   
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LIST OD WSPÓŁORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

 

Witamy na Bellavita Expo Warsaw, uroczystości poświęconej innowacyjnym  
i nowatorskim włoskim producentom żywności i napojów. 

Bellavita to podróż przez zmysły, która pozwala zobaczyć, skosztować,  
poczuć zapach i dotknąć wyjątkowych produktów, ambasadorów wspania-
łości Made in Italy. 

Cieszymy się, że już trzeci rok z rzędu możemy przywieźć do Polski prawdziwy i autentyczny 
smak włoskiej kuchni wraz z nowościami z tej branży. 

Sercem pokazu jest tożsamość regionalna: pozwól się zainspirować jakością rodzimych  
win, unikalnymi oliwami z oliwek, serami tradycyjnymi i wegańskimi, peklowanymi mięsiwami, 
organicznymi makaronami i mnóstwem innych produktów. 

Zapraszamy do przyłączenia się do naszego bogatego programu warsztatów kulinarnych,  
seminariów i pokazów gotowania z wybitnymi szefami kuchni i ekspertami, co daje niepo-
wtarzalną okazję do dyskusji na temat nadchodzących trendów na rynku żywności i napojów  
w Polsce. 

Mam nadzieję, że będziecie się Państwo dobrze bawić na wystawie Bellavita Expo w Warszawie, 
wypełnionej po brzegi niezliczonymi atrakcjami. 

Aldo Mazzocco
Dyrektor Generalny Bellavita Expo 
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LIST OD WSPÓŁORGANIZATORA | LETTER FROM THE CO-ORGANIZER

 

Welcome to Bellavita Expo Warsaw, a celebration of innovative and cutting  

– edge food and drinks Italian manufacturers. 

Bellavita is a journey through the senses which allows you to see, taste,  

smell and touch outstanding products, ambassadors of the greatness of the 

Made in Italy. 

We are delighted to bring to Poland, for the third year, the real and authentic taste of the Italian 

gastronomy along with the novelties from the sector. 

The regional identity is the heart of the show: let yourself be inspired by the quality of indigenous 

wines, unique olive oils, traditional and vegan cheeses, cured meats, organic pasta and much more. 

We invite you to join our rich programme of masterclasses, seminars and cooking shows with starred 

chefs and experts, providing with a unique opportunity to discuss upcoming food&beverage 

trends in Poland. 

I hope you enjoy an excellent Bellavita Expo Warsaw, packed with opportunities. 

Aldo Mazzocco

CEO, Bellavita Expo 
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Poland, które odbędą się 
po raz pierwszy są kontynuacją odbywających się od pięciu lat targów World-
Food Warsaw. Zmiana nazwy wynika z rosnącej roli tej imprezy jako prezentacji 
branży spożywczej od produkcji do wyrobu końcowego i sprzedaży.

Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych zadań państwa.  
Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa ilościowego, jak i jakościowego. Biorąc pod uwagę,  
że rolnictwo wciąż jest i będzie w najbliższej przyszłości bardzo uzależnione od warunków  
pogodowych zawsze należy uwzględniać możliwość wystąpienia utraty części lub całości  
plonów. Rolnicy doświadczyli tego w ubiegłym roku kiedy susza objęła znaczne tereny kraju. 
Uruchomiliśmy największą pomoc suszową w naszej historii – ponad 2,2 mld złotych. To oraz inne 
działania pozwoliły gospodarstwom na utrzymanie płynności finansowej.

Wprowadziliśmy ponadto szereg ułatwień w rolniczym handlu detalicznym oraz w przepisach 
dotyczących produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej. Pozwalają one na zwiększenie  
dochodów rodzin rolniczych z jednej strony oraz na szerszy wybór doskonałej żywności dla kon-
sumentów z drugiej strony.

Żywność była i jest dobrem wrażliwym. Na świecie jest szereg regionów cierpiących głód,  
a jednocześnie bardzo dużo żywności jest marnowanej i to najczęściej w gospodarstwach  
domowych. Jestem przekonany, że podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów 
WorldFood Poland, w trakcie licznych konferencji towarzyszących również te zagadnienia znajdą 
się w centrum dyskusji.

Tak szeroka prezentacja branży spożywczej jest wyśmienitą okazją do rozmów o najważniejszych 
wyzwaniach, trendach i zagrożeniach. To dobre miejsce na wypracowanie najlepszych propozycji 
rozwiązań usprawniających produkcję i obrót żywnością. Bardzo istotne są również zagadnienia 
związane z jakością żywności oraz z funkcjonowaniem całego łańcucha żywnościowego.

Życzę Państwu wielu ciekawych, konstruktywnych dyskusji oraz nawiązania wielu interesujących 
kontaktów biznesowych.

 Jan Krzysztof Ardanowski 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen,

The International Food and Drinks Exhibition WorldFood Poland, which will be 

held for the first time, is a continuation of WorldFood Warsaw, which has been 

taking place for five years. The change of name results from the growing role of 

this event as a presentation of the food industry from production to final product 

and sales.

Food security is one of the basic tasks of the state. This applies to both quantitative and qualitative 

safety. Given that agriculture is still and will continue to be highly dependent on weather conditions 

in the near future, the possibility of partial or total crop losses should always be taken into account.  

Farmers experienced this last year when the drought affected a large part of the country. We  

launched the largest drought aid program in our history - over PLN 2.2 billion. This and other activities 

allowed farms to maintain financial liquidity.

We have also introduced a number of facilitations in agricultural retail trade and the rules on marginal, 

limited and local production. On the one hand, the facilitations make it possible to increase the income 

of farming families and, on the other hand, to increase the choice of excellent food for consumers.

Food was and still is a sensitive good. There are a number of regions in the world suffering from  

hunger, and at the same time, a great deal of food is wasted, most often in households.

I am convinced that during the International Food and Drinks Exhibition WorldFood Poland, these 

issues will also be at the centre of discussion during numerous accompanying conferences.

Such a broad food industry presentation is an excellent opportunity to talk about the most  

important challenges, trends, and threats. This is a good place to create the best solutions to improve 

food production and marketing. Issues relating to food quality and the functioning of the entire food 

chain are also very important.

I wish you many engaging, constructive discussions and many interesting business contacts.

 Jan Krzysztof Ardanowski 

Minister of Agriculture and Rural Development  
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo,

kreujemy społecznie odpowiedzialną branżę suplementów diety poprzez  
działanie w trzech obszarach: prawnym, społecznym i biznesowym.
Współtworzymy reguły w jakich nasze firmy funkcjonują zarówno na poziomie 
krajowym jak i europejskim.
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) zrzesza producentów i dystry-
butorów suplementów diety oraz ekspertów związanych z branżą.

Zapraszamy do odwiedzenia sektora NutraFood, który aktywnie współtworzymy:

•	 To	doskonałe	forum	do	spotkań	i	dyskusji	w	ramach	branży

•	 To	okazja	by	przekonać	się	jak	dynamicznie	się	rozwijamy

•	 To	możliwość	nawiązania	nowych	kontaktów	biznesowych

•	 To	nowe	trendy,	pomysły	i	inspiracje

•	 To	ogromna	dawka	wiedzy	przekazywana	w	trakcie	Panelu	Edukacyjnego

Jesteśmy do Państwa dyspozycji i z chęcią udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

 Piotr Kciuk
 Wiceprezes Zarządu KRSiO
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen,

we create a corporate social responsibility food supplement industry by actions  

in three areas: legal, social and business.

We contribute the rules in which our companies operate at both local and  

European level.

The Polish Council for Supplements and Nutritional Foods (KRSiO) brings  

together manufacturers, distributors of food supplements as well as experts  

related to the industry.

We invite you to visit the NutraFood sector which we actively co-create:

•	 This	is	an	excellent	forum	for	meetings	and	discussions	within	the	industry

•	 This	is	an	opportunity	to	see	how	dynamically	we	are	developing

•	 This	is	an	opportunity	to	establish	new	business	contacts

•	 These	are	new	trends,	ideas	and	inspirations

•	 This	is	a	vast	dose	of	knowledge	forwarded	during	the	Education	Panel

We are at your disposal and will gladly answer all your questions.

 Piotr Kciuk

 Vice-President KRSiO
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Producentów Żywności po raz szósty bierze udział w Targach 
WorldFood Poland. Cieszy nas, że z roku na rok rośnie zainteresowanie wystaw-
ców i odwiedzających tym wydarzeniem. Największym atutem targów Wold-
Food jest możliwość poznania najnowszych trendów w produkcji i konsumpcji  
żywności zarówno w Polsce jak i zagranicą oraz wymiana wiedzy i doświadczeń 
rynkowych. Nieoceniony jest też bezpośredni kontakt producentów, przetwór-

ców i handlowców, pozwalający na lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań. 

W ciągu najbliższej dekady będziemy świadkami jednej z największych rewolucji na rynku żywności.  
Świadomy i dobrze wyedukowany konsument, który z jednej strony posiada szybki dostęp  
do nieograniczonej ilości informacji (niestety nie zawsze prawdziwej), a z drugiej strony może  
równie szybko przekazywać swoje opinie i oczekiwania pozostałym konsumentom, to wyzwanie 
dla każdej firmy żywnościowej. Truizmem jest stwierdzenie, że to konsumenci kreują rynek, jednak 
po raz pierwszy w historii, ich możliwość oddziaływania na to co i w jaki sposób będzie produko-
wane jest aż tak duża. Nowe, niezwykle skuteczne i tanie, w porównaniu do tradycyjnych, metody 
komunikacji marketingowej, pozwolą na jeszcze szybsze i skuteczniejsze kreowanie nowych marek 
i innowacyjnych produktów. Pojęcie innowacyjności również uległo znaczącej zmianie. Często inno-
wacyjność oznacza powrót do tradycji, regionalności i naturalności produktów. Skrócenie kanałów 
dystrybucji poprzez rozwój handlu internetowego znacząco będzie wspierać ten proces. Nowocze-
sny świadomy konsument jest nabywcą wrażliwym na jakość – w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Szuka produktów jak najlepiej dopasowanych do swoich potrzeb, które znacząco przekraczają  
poziom zwykłego żywienia. Prozdrowotność i funkcjonalność, ale także tradycja i wyraźna etnicz-
ność, wpływ na środowisko, odpowiedzialność społeczna producenta to czynniki, które łącznie  
decydują o wyborze. Ich rola będzie znacząco wzrastać, tworząc nowe kategorie produktów  
i nowe modele konsumpcji.

Otwarty, wielosmakowy, przesycony aromatami całego świata, klimat Targów WorldFood  
Poland to tylko i aż trzy dni w stolicy Polski – kraju dumnego z własnej żywności ale również 
otwartego na produkty nawet najbardziej egzotycznych kuchni. 
Do zobaczenia w Warszawie w dniach 7- 9 marca. 

 Andrzej Gantner 
Wiceprezes, Dyrektor Generalny

Polska Federacja Producentów Żywności ZP
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REKOMENDACJE | RECOMMENDATIONS

Ladies and Gentlemen,

The Polish Federation of Food Industry takes part in the WorldFood Poland  

Exhibition for the sixth time. We are glad that the interest of exhibitors and visitors  

to this event is growing year by year. The biggest advantage of WoldFood  

Exhibition is the opportunity to learn about the latest trends in food production 

and consumption both in Poland and abroad and to exchange knowledge and 

market experience. Direct contact between producers, processors and traders  

is also invaluable, allowing for a better understanding of mutual expectations. 

Over the next decade, we will witness one of the biggest revolutions in the food market. A conscious  

and well-educated consumer who, on the one hand, has quick access to unlimited amount of  

information (unfortunately not always true information) and, on the other hand, can equally quickly 

pass on his opinions and expectations to other consumers, is a challenge for any food company.  

It is truism to say that the consumers create the market, but for the first time in history, their ability to 

influence what and how it will be produced is so great. New, extremely effective and cheap marketing  

communication methods, compared to traditional methods, will allow for even faster and more  

effective creation of new brands and innovative products. The concept of innovation has also  

changed significantly. Often innovation means a return to tradition, regionality and naturalness  

of products. Shortening distribution channels through the development of e-commerce will  

significantly support this process. A modern conscious consumer is a quality-sensitive purchaser  

– in the broadest sense of the word. He is looking for products that are best suited to his needs  

and that significantly exceed the level of normal nutrition. Pro-health and functionality, but also  

tradition and clear ethnicity, influence on the environment, social responsibility of the producer  

are the factors that together determine the choice. Their role will grow significantly, creating new 

product categories and new consumption patterns.

Open, multiflavoured, saturated with aromas from all over the world climate of the WorldFood  

Exhibition is only three days in the capital of Poland - a country proud of its own food but also open 

to products of even the most exotic cuisines from all over the world. 

See you in Warsaw on 7-9 March.

Andrzej Gantner 

VICE-PRESIDENT, DIRECTOR-GENERAL PFPŻ ZPŻ ZPG
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FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1

Otwarcie targów / The Opening Ceremony: godz. 11.00-11.30

11.30-13.00 Debata Otwarcia: Bezpieczeństwo i jakość żywności wyzwaniem  
 dla podmiotów gospodarki żywnościowej  
 Pod patronatem Polskiej Federacji Producentów Żywności
 Opening Debate: Food safety and quality as a challenge for food business operators

 Under the patronage of the Polish Federation of Food Industry

  Paneliści / Panellists: 
 Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa w PE
 Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności
 Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny
 Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych
 Andrzej Wojciechowicz, ekspert KE branży FMCG
 Wiesław Różański, prezes Uni Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

PANELE POD PATRONATEM STOWARZYSZENIA FORUM DIALOGU GOSPODARCZEGO
DEBATE UNDER THE PATRONAGE OF ASSOCIATION OF ECONOMIC DIALOGUE FORUM

13.30-14.30 Zachowania konsumentów na rynku żywnościowym – ocena stanu, kierunki 
 zmian, wpływ na przemysł spożywczy 
 Consumer behaviour on the food market - assessment of the state, directions  
 of changes, impact on the food industry

  Paneliści / Panellists: 
 Dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk w Polskim Instytucie  
 Ekonomicznym; wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego
 Marek Moczulski, prezes Zarządu Bakalland S.A
 Jarosław Król, prezes Zarządu fundacji MERCATUS ET CIVIS
 Prof. Krystyna Gutkowska, Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW
 Kamil Dąbrowski–Pluskwa, prezes Federacji Konsumentów 

14.40-15.40 Handel artykułami żywnościowymi – szanse i zagrożenia 
 Food trade- opportunities and threats

  Paneliści / Panellists: 
 Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego
 Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
 Monika Tyska, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 Maciej Ptaszyński,  Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu
 Grzegorz Rykaczewski, Santander Bank Polska, analityk sektora rolno-spożywczego

Hala 1 / Hall 1
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FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

11.30-12.00 System jakości Certyfikowany Produkt (CP) jako narzędzie promocji  
 produktów z owoców i warzyw
 Quality system Certified Product (CP) as a tool for the promotion of fruit and  
 vegetable products
 Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów
 Soków

12.00-12.30 Mięso in vitro – zagrożenie czy szansa dla sektora żywności? Problemy prawne
 In vitro meat - a threat or an opportunity for the food sector? Legal problems
 Daniel Szostek, Patryk Kalinowski, Centrum Prawa Żywnościowego

12.30-13.00 Innowacyjna, bezodpadowa obróbka żywności - Zero Waste 
 Innovative waste-free food processing - Zero Waste
 Marianna Pinczés, CEO, Grapoila - Virgin Oil Press Kft. 

13.00-13.30 Potencjalne kierunki rozwoju rynku żywności ekologicznej.  
 Dokąd zmierza rynek?
 Potential directions of development of the organic food market. 
 Where is the market heading?
 Karol Przybylak, Biokurier

13.30-13.45 Zmiany w strukturze dystrybucji ekoproduktów 
 Changes in the structure of distribution of eco-products
 Michał Nowak, Ekodostawcy

13.45-14.00 Świadomość polskich konsumentów dotycząca ekożywności 
 Awareness of Polish consumers about eco-food
 Karolina Kałdońska, Ekodostawcy

14.00-15.00 Organic Food – najsilniejsza przewaga konkurencyjna tej dekady.  
 Jaką wartość oferuje konsumentom? 
 Organic Food - the strongest competitive advantage of the decade.  
 What value does it offer consumers? 
 Żaneta Geltz, Hipoalergiczni

15.00-15.30 Superfoods, vegan, eko i „free from” – nowe trendy konsumenckie  
 Superfoods, vegan, eco and “free from” – new consumer trends 
 Małgorzata Krześniak, SYS

15.30-16.00 Mała firma, wielki potencjał – roślinne star-upy podbijają rynek 
 Small company, great potential – plant star-ups conquer the market 
 Witek Sysiak, SYS

Hala 3 / Hall 3
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FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1

10.00-14.00 Panele poświęcone łańcuchom dostaw i łańcuchom technologicznym  
 (z naciskiem na Cold Chain)
 Pod patronatem Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego
 Panels dedicated to supply chains and technological chains (focusing on Cold 
 Chain) Debate under the patronage of Association of Economic Dialogue Forum

 Prowadzący / Moderator:  
 Andrzej Maria Faliński, Prezes SFDG 

	 •	Kooperacja a technologie w łańcuchach dostaw FMCG
  Cooperation and technologies in FMCG supply chains

 Paneliści / Panellists: 
 Prof. Benjamin Nitsche, Berlin University of Technology. Dep. of Logistics
 Andrzej Wojciechowicz, wiceprezes, Stowarzyszenie Forum Dialogu  
 Gospodarczego, ekspert KE branży FMCG
 Prof. Halina Brdulak, Szkoła Główna Handlowa 
 Andrzej Dzięciołowski, audytor niezależny
 Prof. Grażyna Śmigielska, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
 Przemysław Nowak, Pomona Company, dyrektor handlowy

	 •	Jakość i bezpieczeństwo w łańcuchach dostaw FMCG
  Quality and safety in FMCG supply chains

 Paneliści / Panellists: 
 Prof. Stanisław Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa 
 Dr Janusz Liber, Tesco, doradca ds. bezpieczeństwa
 Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo S.A
 Andrzej Siess, Raben, Dyrektor Public Affairs
 Joanna Kozłowska, wiceprezes, BRONISZE Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy 

 •	Prawo – polityka – biznes. Eksport żywności do USA.
  Wymagania FDA dla eksporterów żywności na rynek USA w świetle ustawy  
  o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA)
  Law - politics - business. Food exports to the USA.
  FDA requirements for food exporters to the US market in the light of the Food 
  Safety Modernisation Act (FSMA)

 Prezentacja / Presentation: 
 Jacek Sztabowski, ProFOOD Consulting; dyskusja otwarta. 

Hala 1 / Hall 1
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14.00-15.00 Panel Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności 
 Panel of the Polish E-mobility Association

 Źródła OZE, Efektywność Energetyczna, elektromobilność jako odpowiedź  
 na rosnące ceny energii
 Renewable energy sources, Energy Efficiency, electromobility as a response  
 to rising energy prices

 Prowadzący / Moderator:  
 Adrian Małachowski, Przewodniczący Sekcji Fotowoltaicznej Polskiego  
 Stowarzyszenia Elektromobilności

 Paneliści / Panellists: 
 Daniel Raczkiewicz, niezależny ekspert ds. energetycznych
 Jacek Bzdurski, prezes Zarządu IEN S.A.
 Sylwia Koch-Kopyszko, prezes zarządu UPEBI (Unia Producentów i Pracodawców  
 Przemysłu Biogazowego), prezes Zarządu PSEM (Polskiego Stowarzyszenia 
 Elektromobilności)
 Michał Baranowski, ekspert ds. elektromobilności, dziennikarz Menedżera 
 Floty, ekspert PSEM, prezes spółki ELOCITY
 Rafał Bielas, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej

FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

KONFERENCJE ORGANIZOWANE POD PATRONATEM KRAJOWEJ RADY SUPLEMENTÓW  
I ODŻYWEK (KRSIO) 
CONFERENCES ORGANIZED UNDER THE PATRONAGE OF KRSIO

10.30-10.40 Otwarcie Panelu | Opening Panel
 Piotr Kciuk, Wiceprezes, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

10.40-11.00 Notyfikacja suplementów diety – wybrane zagadnienia
 Notification of food supplements – practical issues 
 Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska, Wspólnik, Partner, Centrum Prawa  
 Żywnościowego A. Szymecka-Wesołowska, D. Szostek sp.j.

11.00-11.20 Drożdże selenowe -  omówienie najnowszych badań i odkryć  
 biotechnologicznych
 Selenium yeasts - discussion of the latest biotechnological research and discoveries
 Dr inż. Marek Kieliszek, Adiunkt w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii  
 i Oceny Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Hala 3 / Hall 3
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FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

KONFERENCJE ORGANIZOWANE POD PATRONATEM KRAJOWEJ RADY SUPLEMENTÓW 
I ODŻYWEK (KRSIO) 
CONFERENCES ORGANIZED UNDER THE PATRONAGE OF KRSIO

11.20-11.40 Suplementacja diety sposobem na utrzymanie właściwej odporności 
 organizmu
 Dietary supplementation as a way to maintain proper immunity of the organism 
 Dr n. med. Krzysztof Błecha, Laboratorium Medycyny Naturalnej Bonimed 
 Krzysztof Błecha

11.40-12.00 Suplementy diety – trendy, moda czy konieczność?
 Dietary supplements – trends, fashion or necessity?  
 Dr Daniel Modnicki, Colfarm S.A. Zakłady Farmaceutyczne

12.00-12.20 Reklama suplementów diety kierowana do specjalistów
 Advertisement of dietary supplements and advertisement addressed to specialists
 Dr Joanna Uchańska, Managing Associate, Radca Prawny, Chałas i Wspólnicy

12.20-12.40 Suplementy diety – rola i jakość z perspektywy farmaceuty
 Dietary supplements –role and quality from the pharmacist’s perspective 
 Mgr farm. Michał Byliniak, Prezes ORA w Warszawie, Okręgowa Izba Aptekarska

12.40-13.00 Rola KRSiO w tworzeniu społecznie odpowiedzialnej branży  
 suplementów diety 
 The role of KRSiO in creating a socially responsible food supplement industry  
 Piotr Kciuk, Wiceprezes, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

13.00-13.20 CDMO – więcej niż wytwórca. 
 Kontraktowy rozwój i produkcja suplementów diety
 CDMO – more than only manufacturer. Contract development and manufacturing 
 of food supplements
 Dr Anna Michalak, Dyrektor R&D, Curtis Health Caps sp. z o.o. 

13.20-13.40 Aktualne trendy w badaniach nad innowacyjnymi suplementami diety 
 Recent research trends in searching for the innovative dietary supplements
 Dr Karolina Rudnicka, Adiunkt w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej,
 Uniwersytet Łódzki

Hala 3 / Hall 3
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13.40-14.00  Autoryzacja health claims
 Authorization of health claims
 Mgr inż. Grażyna Osęka, Food Consultant, Partner, Foodie sp. z o.o. sp.k

14.00-14.20  Autoryzacja substancji dodatkowych
 Authorisation of additives
 Mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska, Food Consultant, Partner,  
 Foodie sp. z o.o. sp.k

14.20-14.40 Przykłady strategicznych praktyk wzorniczych wspierających marki  
 Examples of strategic design practices supporting brands
 Jakub Śwircz, dr Maciej Konopka, Partnerzy, Brandy Design

14.40-15.00 Nowa procedura dotycząca Novel food 
 New procedure of novel food authorization
 Marta Łanoch, Starszy Prawnik Food & Pharma Legal  
 Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j.

15.00-15.20 Nowe Rozporządzenie dotyczące wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia 
 podstawowego składnika środka spożywczego
 New Regulation on indicating of the country or place of origin of food  
 ingredient
 Magdalena Wawrzyniak, Radca prawny, Wspólnik, Food & Pharma Legal 
 Wawrzyniak Zalewska Radcy Prawni sp.j.

15.20-15.40 Eksport suplementów diety – wyzwania prawne i jak im sprostać 
 Export of dietary supplements – legal challenges and how to meet them
 Michał Tracz, Associate, Life Sciences Practice, Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

15.40-16.00 Current threats in the EU regulatory System: safety assessment as a tool  
 for product classification?   
 Michael Horn, Chair, European Federation of Associations of Health Product 
 Manufacturers (EHPM)

16.00-16.20 Jak efektywnie zlecać produkcję kontraktową i rozwój suplementów w Polsce? 
 Effective outsourcing  of CDMO services in Poland
 Małgorzata Dolžan, Business Development Director, Sensilab Polska Sp. z o.o.
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FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1

POKAZY KULINARNE POLSKIEJ KADRY NARODOWEJ POD PATRONATEM OGÓLNOPOLSKIEGO 
STOWARZYSZENIA SZEFÓW KUCHNI I CUKIERNI
CULINARY SHOWS UNDER THE PATRONAGE OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF CHEFS  

AND CONFECTIONERS

Poprowadzą znani kucharze pod czujnym okiem szefa Jarosława Uścińskiego, znanego 
warszawskiego Restauratora, przygotowane z tradycyjnych polskich produktów i specjałów 
przekazanych przez Wystawców. 
The culinary shows will be run by well-known chefs under the watchful eye of chef Jarosław Uściński, 
a well-known Warsaw restaurateur, and will include dishes prepared with traditional Polish products 
and specialties handed over by the Exhibitors. 

Hala 1 / Hall 1

0 9 . 0 3 . 2 0 1 9    sobota | saturday

FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

11.30-12.00 Dieta bezglutenowa – czy dla każdego? 
 Gluten-free diet – is it for everyone?
 Dr Anna Wojtasik, Instytut Żywności i Żywienia 

12.00-12.30 Dietetyk jako najbardziej wymagający klient branży spożywczej
 Dietician as the most demanding customer of the food industry 
 Justyna Bylinowska, Dietetycy.org

12.30-13.30  Certyfikaty dla alergików traktuj poważnie 
 Take certificates for allergy sufferers seriously
 Żaneta Geltz, Hipoalergiczni

Hala 3 / Hall 3
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7Pharma sp. z o.o. G14

„A+Co” LLC (Hirdalan Sarab) D14a

ABSHERON SHARAB D14a

ACS sp. z o.o. F1

ADVANT E15

Agriverde B6

Agro-Azerinvest LLC D14a

AHEC LLC D14a

Allcor Sp. z o.o. Sp.k. F8

ALMANACH ZDROWEGO STYLU ŻYCIA MC3

Aloefarm Agricultural Association E23

Alta Saska Sp. z o.o. E18

Antonio Fiore Alimentare srl B92

Aqua East Polska Sp. z o.o. K13

ARC-POL Makarony / JAJ-POL E2

ARK KONSERVECILIK E17

Arkmen E21

AromatikAlko E5

ASPI AGRO D14a

Astara Tea LLC D14a

Aura Herbals J10

Az Ros Garden D14a

Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation (AZPROMO) D14a

AZERI LLC D14a

“AZERSTAR” LLC Hazelnut Ind. Co. D14a

AZERSUN D14a

Az-Granata D14a

AZHAZELNUT LLC D14a

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33

AZIENDA VITIVINICOLA BORGA B3

AZNAR CJSC named after Teymur Akhmadov D14a

B&T Distribution Sp. z o.o. J4

Babek Sirab D14a

BACCI WINERIES: CASTELLO DI BOSSI/RENIERI/
TERRE DI TALAMO B2

Baku Agro Park D14a

Baku Textile Factory LLC D14a

“BakuKonserv” CJSC D14a

Balkhoorma D14a

Bellavita Food & Wine Academy B57

Bellavita Pizza Academy B51

Bellavita Shop B43

Bellavita Welcome Desk B60

BERTO’S B57.1

Bezpieczeństwo żywności w praktyce MC1

Bio Street Coffee Cold Brew K13

Biofaktor H25

BioGrowing Probiotics J19

Biokonopia H18

BioLife Sp. z o.o. H2

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17

BODEGA LAUS B104

Borrelli Lavorazione Prodotti Alimentari Srl B61

BRIGHTMAN BMC LLC, ZIRA NATURAL 
& GOURMET PRODUCTS D14a

BROWAR NEPOMUCEN F22

Browar Prost Sp.J. Ryszard i Bożena Pachura F22

Buta Aqro D14a

BUTELKA H23

C.E. Roeper GmbH J17

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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Caffè Mokaflor Firenze B83

Caffier (Certos Hábitos, Torrefacção de Cafés, Lda.) F6a

California Prune Board (Europe) E12

Camel Way mleko wielbłądzie E20

Carabao Tawandang Co., Ltd. D12

Cárnicas Serrano B102

CE Prodtovary D15

Celiko S.A. H8

Centrum Prawa Żywnościowego G13

Ceylon Fresh Teas (Pvt) Ltd. D10

changnyeong doriwon E23

Cheong mi Inc. E23

„Chłodnictwo & Klimatyzacja” 
wyd. EURO-MEDIA SP. z o.o. C4

CHP KERAMESKLUSIV D15

CNF KEYWONGLOBAL CO.,LTD E23

Coffee Group B53

CONSORZIO ITAFOOD B41

Consorzio tutela formaggio Asiago B81

CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO GORGONZOLA B81

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP B81

CRISPA SNACKS LLC D14a

CROTOPACK J2

CSafe Global C30

D Fruits D14a

DAECHUN LAVER CO., LTD. E22.2

Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd E22.4

DAMRO EXPORTS (PVT) LTD D11

„Darida”, Private interprise F5

Dary Natury G4

DBK Rental (Grupa DBK) C5

DEKRA Certification Sp. z o.o. C32

Distillerie des Moisans E26

DOLCERIE VENEZIANE SRL B56

DONGASTRONOM F19

DONNACHIARA B5

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

Eco Containers C43

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3

ELCAR TEAM C40

ELEKTRONIKA S.A. TECHNIKA CHŁODNICZA C1

ELIAMA ELLISFARM G21

ELIS F10

ENCEKO SERWIS C36

English Tea Shop Polska J14

Enzympro Poland Sp. z o.o. J23

European Federation of Associations of Health
Product Manufacturers (EHPM) H17

evoopremium H13

Ewa-Bis Sp. z o.o. D20

eWitaminy Sp. z o.o. 
(dystrybutor marki Puritan’s Pride) H21

Excellence.SA H15a

ExcelVite Sdn. Bhd. D6

Exotic Food PCL D14

Farko MMC D14a

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10

FATTORIA ITALIA B52

Fattoria Lavacchio Winery B33

FIASCONARO SRL B71

FIORDELISI SRL B93

First Class Food Monika Czyżewska-Woskowska K13

FitMeat J24

FOOD FORUM D18

FoodFakty D26

FreeYu K7

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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FSF Olej K4

Galicja Europa Sp. z o. o. D19

Garimi Co., Ltd E22.8

GAZELLI Group D14a

GHIOTT DOLCIARIA S.R.L. B83

GILAN FMCG D14a

GINLAC KUAN E22.9

GIOLLI SP. Z O.O. B44

Global Specialty Ingredients D6

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa F2

Goy Gol Wine Plant D14a

„GórWit”  Witaminy z Gór F14

Grano/Młyn Niedźwiady J2

GREENYARD C39

GROW GROUP AZERBAIJAN LLC D14a

Grupa Producentów Ziemniaków 
KARTOFELEK Sp. z o.o. F3

GUKSIM co., LTD E23

Gullon J4

Gyeongnam Agricultural and Fishery Product
Export Association E23

HABIO H6

HARDY, IL CAFFE’ DI MILANO B94

Harika Sp. z o.o. D13

Harke FoodTec E27

HARS Lucjan Hojda E3

HIPOALERGICZNI MC3

HUMANWELL E22.7

I love fruits E21

Incola gluten free H1

Instytut Żywności i Żywienia C22

INTEROLEO HISZPANIA - OLIWY z OLIWEK 
PROSTO Z HISZPANII G6

Italian food trading B63

Italimport Sp. z o.o. J1

IVM - International Vision Machinery C8

Jalilabad Sharab-2 D14a

JAMIMIOD sp. z o.o. D21

Jantar Wody Mineralne G17

JETTING SYSTEMS K10

JSC Bobruisk Meat Processing Plant D3

JSC GRODNOHLEBPROM E7

JSC „Lidapishchekontsentraty” E6

JSC Minsk Grape Wine Factory E4

KA-MAJ Sp. z o.o. Sp. K E13

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

„Kaslar LTD” D14a

KGH Polska Sp. z o.o. K9

Kingspan C17

KOMODO ENERGY DRINK F4

Konopieizdrowie.pl G9

Korea Agro-Fisheries & Food Trade 
Corporation(aT) E22.1

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek H17

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku J8

LAB ONE H22

Laboratorium Badawcze ALAB plus G23

Lee Kum Kee (Europe) Ltd D5a

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

Limenita J4

LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22

LLC „EKONA” D15

LLC „GOLSKI SWEET COMPANY” E21

LLC VEDALAN E21
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LNS Sp. z o.o. C19

Loginex sp. z o.o. C35 

Look Food J11

Love Your Body co. E22.3

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6

Madena D14a

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

Malaysian Palm Oil Council (MPOC) D6

Manconi & C. Srl B22

MARANDI D14a

“Mars-FK Ltd” MMM  (OrigiNar) D14a

Masè B73

Master-Pack, Ltd E21

Me gusto Sp. z o.o. H3

Merit Brand LLC D14a

Merkury S.A. J3

Milk-Pro LTD D14a

Minsk margarine plant OJSC D3

MIODY SZNUROWSKI D30

Miód Suflet - Honey Souffle F7

Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” Sp.J. F12

Moja Farma Urody G18

Moja Harmonia Życia MC3

mojabutelka.pl in PLAY Sp. z o.o. H19

Molini Lario B51.1

„Muszyński-Leśne Cymesy” 
Muszyński Waldemar G8

najzdrowsze.pl F15

Nalewkarnia Longinus F22

Namhae Seomae Mugwort Agricultural 
Association Corporation E23

National Agency of Investment and Privatization,
Republic of Belarus D3

NATURA COLD PRESS SP. Z O.O. K13

NaturapH Sp. z o.o. G5

NaturAvena Sp. z o.o. G12

Natuvito B55

NELLFIT K13

NEWTRITION Sp. z o.o. sp. k.  H4

NH TRADING CO., LTD. E22.5

NOMAK Sp. z o.o. K13

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Sp. J. G1

OJSC „KONFA” D3

Oleificio Bovo B12

Olejarnia Świecie J.A.W. Łącz Przetwórstwo 
Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. J8

Olimp Laboratories J12

Olisierra Gourmet B101

Olivier&Co Sp. z o.o. C34

OneDayMore sp. z o.o. K6

ONLYBIO ONLYECO J21

OraSi D2

OryginalnySok J16

Oy West Mills Ab Ltd E16

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

PASIEKA KUJAWSKA APICOM J8

PASTA PANARESE SNC di Panarese Alessio & C. 
Società Agricola B62

Pastificio Lucio Garofalo B91

PE „VOMOND” E21

PIAVETTINI SRL B20

PIZZA CROCCANTINA SRL B14

PK Components H16

Plastco Poland Sp. z o.o. C33

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
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Podere dei Leoni B64

POLAND FRUITS D27

Polder sp. z o.o. J8

Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców D28

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2

Polskie Likiery F22

Polskie Piekarnie sp. z o.o. sp. k. E19

Polskie Warzelnie Soli sp. z o.o. H11

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION 
OLEISTYCH OLVITA  KRZYSZTOF DZIADUCH J7

PRIMAVIKA & PRIMAECO K3

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8

PROFUMA Hungary Kft. D25

Propharma Sp. z o.o. J18

Prosto ze Wsi K11

PRO-TRANS Profesjonalne zabezpieczenia 
ładunków C16

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe 
„MATEO” Stanisław Cabaj D24

Pterodaktyl G2

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik C37

PURE LIFE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa J5

Purella Food H5

Quargentan S.p.A. B32

RADIX-BIS H14

RAMKALNI NORDECO SIA D4

REINA GROUP B103

Riccardo Azienda Agricola B1

Rigello F6

Ritex Logistics C29

Samley Teas (Pvt) Ltd D9

SBS POLSKA C7

Schär H15c

Semco Sp. z o.o. Sp.k. J2

Sen Soy Polska - Flavor Hub F18

Sharg Ulduzu LLC D14a

Shirin Agro D14a

Shirvan Wines D14a

Silk Way G7

Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp.K. C18

SKK SA C12

„Smak Natury” Marek Hałat K13

Smart Invest UA LLC E21

SO COOL, UNIPESSOAL, LDA 
(Açaí Amazon/Nutricau) H12

Solida Food H7

SOLIGRANO K5

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, 
Klaster Spółdzielczy J8

Sri Lanka Tea Board D8

Starpharma Sp. z o.o. J22

Stema & Manless Paluszki i Przekąski Sp. z o.o. K13

Stewiarnia sp. z o.o. G3

SUN365 Juices & Smoothies J20

Swanson H24

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J. K12

T PRESTIGE, LTD D15

Tantus sp. z o.o. G15

TARGROCH H15

TENUTE DEL CERRO B10

TERRA Winnica Smaku F22

Terranova Synergistic Nutrition H26

Terre a Mano-Fattoria di Bacchereto B4

Thai Trade Center Warsaw D5
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The Kiss from Jiri Mountain-sigolnongjang E23

Thermotraffic GmbH - Controlled Temperature
Logistics C6 

Tiens Polska G22

Tłocznia Soków Owocowych „VERO” K13

TM Dobryk E21

TM Sweet Arte LLC Khlibozavod #1 E21

TOTA - Młyny Zbożowe Żabczyńscy F9

TOTAL ANANDA G16

TOUMPOURLEKA S.A. D16

Tovuz-Baltia LTD D14a

Trading House of Azerbaijan D14a

TSL Biznes - miesięcznik branży logistycznej 
i transportowej C20

TÜV SÜD Polska F17

U.H.E. Exports Pvt Ltd D7

Ukraine Collective EXPO D23

UMANPIVO, LLC D15

Umbria Top. Soc. coop. B30

Uni-logistics Sp. z o.o. C30

Un-Mate F16

Uventa D15

Venusti G11

Viands Sp. z o.o. D1

Vinori - unikalne wina z dostawą F22

Vinos para ti B106

Virgin Oil Press Ltd. K4

VITAPOL sp.j. E25

Vivio Healthy Food K1

Wajos - „Matyl Feinkost” E24

Warm Seas D15

Wetro.pl F21

Wina Rodziny Sareckich 

(P.P.H.U. AWE Sp. z o.o.) G20

Winery Überacker Austria F20

Winnica Dwórzno F22

Winnica Goja F22

Winnica Wieczorków F22

Witor’s S.p.A. B72

Wydawnictwo BMP H20

Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej J8

YOPE G19

Zakład Cukierniczy WACUŚ Sp.J. F11

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. J13

Zdrowo Namieszane G24

Zeeland’s Roem bv D5b

Zielony Rynek C39

Złoto Polskie - Olandia J6

ZPC I AC WIEPOL ZPCH F13

„Укр Єко Хліб” Ltd. E21

Херсонський хлібокомбінат D23
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PLAN HALI
HALL PLAN
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PLAN HALI 
HALL PLAN
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PLAN HALI
HALL PLAN
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo 

Confectionery and baker products

7Pharma sp. z o.o. G14

ADVANT E15

Alta Saska Sp. z o.o. E18

Antonio Fiore Alimentare srl B92

Arkmen E21

B&T Distribution Sp. z o.o. J4

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

Celiko S.A. H8

DOLCERIE VENEZIANE SRL B56

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

ELIS F10

Farko MMC D14a

FIASCONARO SRL B71

First Class Food 
Monika Czyżewska-Woskowska K13

FreeYu K7

GHIOTT DOLCIARIA S.R.L. B83

Global Specialty Ingredients D6

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa F2

Grano/Młyn Niedźwiady J2

Gullon J4

Harika Sp. z o.o. D13

Harke FoodTec E27

HUMANWELL E22.7

I love fruits E21

Incola gluten free H1

JSC GRODNOHLEBPROM E7

KA-MAJ Sp. z o.o. Sp. K E13

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

LLC „GOLSKI SWEET COMPANY” E21

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6

Malaysian Palm Oil Council (MPOC) D6

Me gusto Sp. z o.o. H3

Merkury S.A. J3

Minsk margarine plant OJSC D3

Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” Sp.J. F12

Molini Lario B51.1

NELLFIT K13

NEWTRITION Sp. z o.o. sp. k. H4

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9

OJSC „KONFA” D3

Oy West Mills Ab Ltd E16

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

PIAVETTINI SRL B20

PIZZA CROCCANTINA SRL B14

Polder sp. z o.o. J8

Polskie Piekarnie sp. z o.o. sp. k. E19

RAMKALNI NORDECO SIA D4

REINA GROUP B103

Smart Invest UA LLC E21

Stema & Manless Paluszki i Przekąski Sp. z o.o. K13

T PRESTIGE, LTD D15

TM Sweet Arte LLC Khlibozavod #1 E21

TOTAL ANANDA G16

TOUMPOURLEKA S.A. D16

Un-Mate F16

Witor’s S.p.A. B72
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Zakład Cukierniczy WACUŚ Sp.J. F11

ZPC I AC WIEPOL ZPCH F13

Херсонський хлібокомбінат D23

”Укр Єко Хліб” Ltd. E21

Napoje alkoholowe l Alcoholic beverages

”A+Co” LLC (Hirdalan Sarab) D14a

ABSHERON SHARAB D14a

Agriverde B6

Agro-Azerinvest LLC D14a

AromatikAlko E5

ASPI AGRO D14a

AZERI LLC D14a

Az-Granata D14a

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33

AZIENDA VITIVINICOLA BORGA B3

BACCI WINERIES: CASTELLO DI BOSSI/RENIE
RI/TERRE DI TALAMO B2

Bellavita Shop B43

BODEGA LAUS B104

BROWAR NEPOMUCEN F22

Browar Prost Sp.J. Ryszard i Bożena Pachura F22

BUTELKA H23

CHP KERAMESKLUSIV D15

Distillerie des Moisans E26

DONNACHIARA B5

Fattoria Lavacchio Winery B33

FIASCONARO SRL B71

Goy Gol Wine Plant D14a

Jalilabad Sharab-2 D14a

JSC Minsk Grape Wine Factory E4

KGH Polska Sp. z o.o. K9

MARANDI D14a

Merit Brand LLC D14a

Nalewkarnia Longinus F22

Polskie Likiery F22

Quargentan S.p.A. B32

Riccardo Azienda Agricola B1

Sharg Ulduzu LLC D14a

Shirvan Wines D14a

TENUTE DEL CERRO B10

TERRA Winnica Smaku F22

Terre a Mano-Fattoria di Bacchereto B4

Tovuz-Baltia LTD D14a

Trading House of Azerbaijan D14a

UMANPIVO, LLC D15

Umbria Top. Soc. coop. B30

Vinori - unikalne wina z dostawą F22

Vinos para ti B106

Wajos - „Matyl Feinkost” E24

Wina Rodziny Sareckich 
(P.P.H.U. AWE Sp. z o.o.) G20

Winery Überacker Austria F20

Winnica Dwórzno F22

Winnica Goja F22

Winnica Wieczorków F22

Napoje bezalkoholowe l Non-Alcoholic beverages

”Darida”, Private interprise F5

„GórWit” Witaminy z Gór F14

“BakuKonserv” CJSC D14a

Allcor Sp. z o.o. Sp.k. F8

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES

Napoje bezalkoholowe l Non-Alcoholic beverages

Aqua East Polska Sp. z o.o. K13

AZERSUN D14a

Az-Granata D14a

AZNAR CJSC named after Teymur 
Akhmadov D14a

B&T Distribution Sp. z o.o. J4

Babek Sirab D14a

Bio Street Coffee  Cold Brew K13

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

BROWAR NEPOMUCEN F22

BUTELKA H23

Caffè Mokaflor Firenze B83

Carabao Tawandang Co., Ltd. D12

CE Prodtovary D15

DONGASTRONOM F19

English Tea Shop Polska J14

Excellence.SA H15a

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10

First Class Food 
Monika Czyżewska-Woskowska K13

Galicja Europa Sp. z o.o. D19

GILAN FMCG D14a

GINLAC KUAN E22.9

Harika Sp. z o.o. D13

Jantar Wody Mineralne G17

JSC Minsk Grape Wine Factory E4

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

KGH Polska Sp. z o.o. K9

KOMODO ENERGY DRINK F4

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

Limenita J4

LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22

Look Food J11

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

Merkury S.A. J3

mojabutelka.pl in PLAY Sp. z o.o. H19

NATURA COLD PRESS SP. Z O.O. K13

NaturAvena Sp. z o.o. G12

NH TRADING CO., LTD. E22.5

NOMAK Sp. z o.o. K13

Olimp Laboratories J12

OryginalnySok J16

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8

Quargentan S.p.A. B32

RADIX-BIS H14

RAMKALNI NORDECO SIA D4

REINA GROUP B103

SUN365 Juices & Smoothies J20

Tłocznia Soków Owocowych „VERO” K13

Trading House of Azerbaijan D14a

U.H.E. Exports Pvt Ltd D7

UMANPIVO, LLC D15

Viands Sp. z o.o. D1

Vinori - unikalne wina z dostawą F22

Vivio Healthy Food K1

Nabiał l Dairy products 

“BakuKonserv” CJSC D14a

BioGrowing Probiotics J19

Camel Way mleko wielbłądzie E20
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Consorzio tutela formaggio Asiago B81

CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO 
GORGONZOLA B81

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP B81

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

FitMeat J24

FOOD FORUM D18

Italian food trading B63

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska 
we Włocławku J8

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

LLC „EKONA” D15

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6

Malaysian Palm Oil Council (MPOC) D6

Milk-Pro LTD D14a

Natuvito B55

Podere dei Leoni B64

Polder sp. z o.o. J8

REINA GROUP B103

Produkty ekologiczne
Healthy and organic product

“AZERSTAR” LLC Hazelnut Ind. Co. D14a

7Pharma sp. z o.o. G14

ACS sp. z o.o. F1

ADVANT E15

AHEC LLC D14a

Allcor Sp. z o.o. Sp.k. F8

Aloefarm Agricultural Association E23

Alta Saska Sp. z o.o. E18

Aqua East Polska Sp. z o.o. K13

ARC-POL Makarony / JAJ-POL E2

Arkmen E21

Aura Herbals J10

AZHAZELNUT LLC D14a

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33

AZNAR CJSC named after Teymur 
Akhmadov D14a

B&T Distribution Sp. z o.o. J4

Balkhoorma D14a

Bio Street Coffee Cold Brew K13

Biofaktor H25

BioGrowing Probiotics J19

Biokonopia H18

BioLife Sp. z o.o. H2

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

Borrelli Lavorazione Prodotti Alimentari Srl B61

BRIGHTMAN BMC LLC, ZIRA NATURAL 
& GOURMET PRODUCTS D14a

C.E. Roeper GmbH J17

Caffè Mokaflor Firenze B83

California Prune Board (Europe) E12

Camel Way mleko wielbłądzie E20

Celiko S.A. H8

CNF KEYWONGLOBAL CO.,LTD E23

CRISPA SNACKS LLC D14a

Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd E22.4

Dary Natury G4

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

ELIAMA ELLISFARM G21

English Tea Shop Polska J14

Enzympro Poland Sp. z o.o. J23

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES

evoopremium H13

eWitaminy Sp. z o.o. 
(dystrybutor marki Puritan’s Pride) H21

Excellence.SA H15a

ExcelVite Sdn. Bhd. D6

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10

FATTORIA ITALIA B52

Fattoria Lavacchio Winery B33

FIORDELISI SRL B93

First Class Food 
Monika Czyżewska-Woskowska K13

FitMeat J24

FreeYu K7

FSF Olej K4

GHIOTT DOLCIARIA S.R.L. B83

GINLAC KUAN E22.9

Grano/Młyn Niedźwiady J2

Gullon J4

„GórWit” Witaminy z Gór F14

HABIO H6

Harika Sp. z o.o. D13

Harke FoodTec E27

HIPOALERGICZNI MC3

HUMANWELL E22.7

I love fruits E21

Incola gluten free H1

INTEROLEO HISZPANIA - OLIWY z OLIWEK
PROSTO Z HISZPANII G6

Italimport Sp. z o.o. J1

Jantar Wody Mineralne G17

JETTING SYSTEMS K10

„Kaslar LTD” D14a

KGH Polska Sp. z o.o. K9

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek H17

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska 
we Włocławku J8

LLC VEDALAN E21

Look Food J11

Love Your Body co. E22.3

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

Me gusto Sp. z o.o. H3

Merkury S.A. J3

MIODY SZNUROWSKI D30

Miód Suflet - Honey Souffle F7

Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” Sp.J. F12

Moja Farma Urody G18

mojabutelka.pl in PLAY Sp. z o.o. H19

„Muszyński-Leśne Cymesy” 
Waldemar Muszyński G8

najzdrowsze.pl F15

Namhae Seomae Mugwort Agricultural 
Association Corporation E23

NaturapH Sp. z o.o. G5

NaturAvena Sp. z o.o. G12

NELLFIT K13

NEWTRITION Sp. z o.o. sp. k. H4

NH TRADING CO., LTD. E22.5

NOMAK Sp. z o.o. K13

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk 
Spółka Jawna G1
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Oleificio Bovo B12

Olejarnia Świecie J.A.W. Łącz Przetwórstwo
Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. J8

Olimp Laboratories J12

OneDayMore sp. z o.o. K6

ONLYBIO ONLYECO J21

OraSi D2

OryginalnySok J16

Oy West Mills Ab Ltd E16

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

Pastificio Lucio Garofalo B91

PK Components H16

Polder sp. z o.o. J8

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2

Polskie Warzelnie Soli sp. z o.o. H11

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION
OLEISTYCH OLVITA KRZYSZTOF DZIADUCH J7

PRIMAVIKA & PRIMAECO K3

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8

Propharma Sp. z o.o. J18

Prosto ze Wsi K11

Pterodaktyl G2

PURE LIFE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa J5

Quargentan S.p.A. B32

RADIX-BIS H14

RAMKALNI NORDECO SIA D4

Samley Teas (Pvt) Ltd D9

Semco Sp. z o.o. Sp.k. J2

Silk Way G7

Smart Invest UA LLC E21

SO COOL, UNIPESSOAL, LDA 
(Açaí Amazon/Nutricau) H12

Solida Food H7

SOLIGRANO K5

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, 
Klaster Spółdzielczy J8

Starpharma Sp. z o.o. J22

Stema & Manless Paluszki i Przekąski Sp. z o.o. K13

Stewiarnia sp. z o.o. G3

SUN365 Juices & Smoothies J20

Swanson H24

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. J. K12

TARGROCH H15

Terranova Synergistic Nutrition H26

Tłocznia Soków Owocowych „VERO” K13

TOTAL ANANDA G16

Uventa D15

Venusti G11

Viands Sp. z o.o. D1

Virgin Oil Press Ltd. K4

VITAPOL sp.j. E25

Vivio Healthy Food K1

Wajos - „Matyl Feinkost” E24

Witor’s S.p.A. B72

Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej J8

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. J13

Zielony Rynek C39

Złoto Polskie - Olandia J6

„Укр Єко Хліб” Ltd. E21

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES

Ryby i owoce morza l Fish & seafood

DONGASTRONOM F19

Borrelli Lavorazione Prodotti Alimentari Srl B61

DAECHUN LAVER CO., LTD. E22.2

First Class Food 
Monika Czyżewska-Woskowska K13

Garimi Co., Ltd E22.8

Masè B73 

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

PE „VOMOND” E21

Viands Sp. z o.o. D1

Warm Seas D15

Zeeland’s Roem bv D5b
Owoce i warzywa l Fruit & vegetables

Az Ros Garden D14a

Baku Agro Park D14a

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17

BRIGHTMAN BMC LLC, ZIRA NATURAL 
& GOURMET PRODUCTS D14a

Buta Aqro D14a

CE Prodtovary D15

D Fruits D14a

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10

FIORDELISI SRL B93

GILAN FMCG D14a

GROW GROUP AZERBAIJAN LLC D14a

Grupa Producentów Ziemniaków 
KARTOFELEK Sp. z o.o. F3

Italian food trading B63

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

Madena D14a

“Mars-FK Ltd” MMM  (OrigiNar) D14a

„Muszyński-Leśne Cymesy” 
Waldemar Muszyński G8

Natuvito B55

Shirin Agro D14a

Solida Food H7

Uventa D15

Zielony Rynek C39

Produkty spożywcze l Grocery

ACS sp z o.o. F1

ADVANT E15

AHEC LLC D14a

Allcor Sp. z o.o. Sp.k. F8

ARC-POL Makarony / JAJ-POL E2

Arkmen E21

AZERSUN D14a

AZHAZELNUT LLC D14a

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33

AZNAR CJSC named after Teymur 
Akhmadov D14a

“BakuKonserv” CJSC  D14a

B&T Distribution Sp. z o.o. J4

Balkhoorma D14a

Bellavita Shop B43

Biokonopia H18

BioLife sp. z o.o. H2

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17

Borrelli Lavorazione Prodotti Alimentari Srl B61

BRIGHTMAN BMC LLC, ZIRA NATURAL 
& GOURMET PRODUCTS D14a
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BUTELKA H23

C.E. Roeper GmbH J17

California Prune Board (Europe) E12

Cárnicas Serrano B102

CE Prodtovary D15

Celiko S.A. H8

changnyeong doriwon E23

CONSORZIO ITAFOOD B41

DAECHUN LAVER CO., LTD. E22.2

Dary Natury G4

DONGASTRONOM F19

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

evoopremium H13

Excellence.SA H15a

ExcelVite Sdn. Bhd. D6

Exotic Food PCL D14

Farko MMC D14a

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10

FATTORIA ITALIA B52

FIORDELISI SRL B93

First Class Food 
Monika Czyżewska-Woskowska K13

FOOD FORUM D18

FreeYu K7

FSF Olej K4

GILAN FMCG D14a

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa F2

Grano/Młyn Niedźwiady J2

Grupa Producentów Ziemniaków 
KARTOFELEK Sp. z o.o. F3

„GórWit” Witaminy z Gór F14

GUKSIM co., LTD E23

Harika Sp. z o.o. D13

HARS Lucjan Hojda E3

HUMANWELL E22.7

I love fruits E21

Incola gluten free H1

INTEROLEO HISZPANIA - OLIWY z OLIWEK
PROSTO Z HISZPANII G6

Italian food trading B63

Italimport Sp. z o.o. J1

JETTING SYSTEMS K10

JSC „Lidapishchekontsentraty” E6

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

„Kaslar LTD” D14a

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22

LLC „EKONA” D15

LLC VEDALAN E21

Look Food J11

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

Malaysian Palm Oil Council (MPOC) D6

Masè B73

Me gusto Sp. z o.o. H3

Merkury S.A. J3

Minsk margarine plant OJSC D3

MIODY SZNUROWSKI D30

Młyn Zbożowy „Bracia Górscy” Sp.J. F12

Molini Lario B51.1

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES

„Muszyński-Leśne Cymesy” 
Waldemar Muszyński G8

NaturAvena Sp. z o.o. G12

Natuvito B55

NEWTRITION Sp. z o.o. sp. k. H4

NH TRADING CO., LTD. E22.5

NOMAK Sp. z o.o. K13

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk 
Spółka Jawna G1

Oleificio Bovo B12

Olejarnia Świecie J.A.W. Łącz Przetwórstwo
Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. J8

Olimp Laboratories J12

OneDayMore sp. z o.o. K6

OraSi D2

Oy West Mills Ab Ltd E16

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

PASIEKA KUJAWSKA APICOM J8

PASTA PANARESE SNC di Panarese Alessio & C. 
Società Agricola B62

Pastificio Lucio Garofalo B91

PK Components H16

Polder sp. z o.o. J8

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2

Polskie Piekarnie sp. z o.o. sp. k. E19

Polskie Warzelnie Soli sp. z o.o. H11

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION
OLEISTYCH OLVITA  KRZYSZTOF DZIADUCH J7

PRIMAVIKA & PRIMAECO K3

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8

Pterodaktyl G2

PURE LIFE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa J5

RADIX-BIS H14

RAMKALNI NORDECO SIA D4

Semco Sp. z o.o. Sp.k. J2

Sen Soy Polska - Flavor Hub F18

Silk Way G7

Smart Invest UA LLC E21

Solida Food H7

Starpharma Sp. z o.o. J22

Stema & Manless Paluszki i Przekąski Sp. z o.o. K13

Stewiarnia sp. z o.o. G3

TARGROCH H15

Terre a Mano-Fattoria di Bacchereto B4

The Kiss from Jiri Mountain-sigolnongjang E23

TOTA - Młyny Zbożowe Żabczyńscy F9

TOTAL ANANDA G16

Trading House of Azerbaijan D14a

Uventa D15

Venusti G11

Viands Sp. z o.o. D1

Virgin Oil Press Ltd. K4

VITAPOL sp.j. E25

Vivio Healthy Food K1

Wajos - „Matyl Feinkost” E24

Witor’s S.p.A. B72

Zakład Cukierniczy WACUŚ Sp.J. F11

Złoto Polskie - Olandia J6

„Укр Єко Хліб” Ltd. E21
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Mięso i drób l Meat and poultry

Cárnicas Serrano B102

DONGASTRONOM F19

FitMeat J24

Harke FoodTec E27

Italian food trading B63

JSC Bobruisk Meat Processing Plant D3

Kaptan Food Sp. z o.o. C38

Masè B73

Olivier&Co Sp. z o.o. C34

PROFUMA Hungary Kft. D25

Kawa i herbata l Tea & coffee

ADVANT E15

Astara Tea LLC D14a

AZERSUN D14a

Bio Street Coffee Cold Brew K13

Biokonopia H18

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17

Caffè Mokaflor Firenze B83

Caffier (Certos Hábitos, Torrefacção 
de Cafés, Lda.) F6a

Celiko S.A. H8

Ceylon Fresh Teas (Pvt) Ltd. D10

Coffee Group B53

DAMRO EXPORTS (PVT) LTD D11

Dary Natury G4

English Tea Shop Polska J14

GINLAC KUAN E22.9

GIOLLI SP. Z O.O. B44

GUKSIM co., LTD E23

HABIO H6

HARDY, IL CAFFE’ DI MILANO B94

Harika Sp. z o.o. D13

JSC „Lidapishchekontsentraty” E6

LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1

Merkury S.A. J3

najzdrowsze.pl F15

Namhae Seomae Mugwort Agricultural 
Association Corporation E23

NaturAvena Sp. z o.o. G12

NH TRADING CO., LTD. E22.5

REINA GROUP B103

Rigello F6

Samley Teas (Pvt) Ltd D9

Silk Way G7

Solida Food H7

Sri Lanka Tea Board D8

U.H.E. Exports Pvt Ltd D7

Un-Mate F16

Venusti G11

Mrożonki l Frozen foods

Cheong mi Inc. E23

Italian food trading B63

„Muszyński-Leśne Cymesy” 
Waldemar Muszyński G8

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9

Pastificio Lucio Garofalo B91

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe 
„MATEO” Stanisław Cabaj D24

SO COOL, UNIPESSOAL, LDA 
(Açaí Amazon/Nutricau) H12

Zeeland’s Roem bv D5b

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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Dodatki do żywności l Food Ingredients

C.E. Roeper GmbH J17

East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6

ExcelVite Sdn. Bhd. D6

Global Specialty Ingredients D6

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6

MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT
CORPORATION (MATRADE) D6

Oleificio Bovo B12

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION
OLEISTYCH OLVITA  KRZYSZTOF DZIADUCH J7

PK Components H16

REINA GROUP B103

Samley Teas (Pvt) Ltd D9

T PRESTIGE, LTD D15

Usługi i Technologia dla branży spożywczej 

Food services & technology

“BakuKonserv” CJSC D14a

BERTO’S B57.1

changnyeong doriwon E23

CHP KERAMESKLUSIV D15

CROTOPACK J2

CSafe Global C30

DEKRA Certification Sp. z o.o. C32

Eco Containers C43

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3

ELEKTRONIKA S.A. TECHNIKA CHŁODNICZA C1

ENCEKO SERWIS C36

FoodFakty D26

IVM - International Vision Machinery C8

Kingspan C17

Laboratorium Badawcze ALAB plus G23

LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22

LNS Sp. z o.o. C19

Manconi & C. Srl B22

Master-Pack, Ltd E21

Natuvito B55

Pastificio Lucio Garofalo B91

Plastco Poland Sp. z o.o. C33

POLAND FRUITS D27

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik C37

SKK SA C12

TÜV SÜD Polska F17

Uni-logistics Sp. z o.o. C30

Marka Własna & Produkcja Kontraktowa 

Private Label & Contract Manufacturing 

ACS sp z o.o. F1

Alta Saska Sp. z o.o. E18

ARC-POL Makarony / JAJ-POL E2

Arkmen E21

Astara Tea LLC D14a

AZERSUN D14a

“AZERSTAR” LLC Hazelnut Ind. Co. D14a

“BakuKonserv” CJSC D14a

Baku Textile Factory LLC D14a

Bio Street Coffee Cold Brew K13

Biofaktor H25

Biokonopia H18

BioLife sp. z o.o. H2

Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17
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Caffè Mokaflor Firenze B83

Camel Way mleko wielbłądzie E20

Celiko S.A. H8

Ceylon Fresh Teas (Pvt) Ltd. D10

CROTOPACK J2

DAMRO EXPORTS (PVT) LTD D11

„Darida”, Private interprise F5

ELIS F10

Excellence.SA H15a

Exotic Food PCL D14

FIORDELISI SRL B93

FitMeat J24

FSF Olej K4

GAZELLI Group D14a

GILAN FMCG D14a

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa F2

Grano/Młyn Niedźwiady J2

Grupa Producentów Ziemniaków 
KARTOFELEK Sp. z o.o. F3

„GórWit” Witaminy z Gór F14

Incola gluten free H1

KGH Polska Sp. z o.o. K9

LAB ONE H22

Limenita J4

LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22

LLC „EKONA” D15

LNS Sp. z o.o. C19

Masè B73

Me gusto Sp. z o.o. H3

najzdrowsze.pl F15

NATURA COLD PRESS SP. Z O.O. K13

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk 
Spółka Jawna G1

Olivier&Co Sp. z o.o. C34

Oy West Mills Ab Ltd E16

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

PE „VOMOND” E21

Polder sp. z o.o. J8

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION
OLEISTYCH OLVITA  KRZYSZTOF DZIADUCH J7

PRIMAVIKA & PRIMAECO K3

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8

Propharma Sp. z o.o. J18

Prosto ze Wsi K11

PURE LIFE Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa J5

Quargentan S.p.A. B32

RADIX-BIS H14

Rigello F6

Samley Teas (Pvt) Ltd D9

SBS POLSKA C7

Sen Soy Polska - Flavor Hub F18

Starpharma Sp. z o.o. J22

Stema & Manless Paluszki i Przekąski 
Sp. z o.o. K13

T PRESTIGE, LTD D15

Tantus sp. z o.o. G15

Uventa D15

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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Venusti G11

Virgin Oil Press Ltd. K4

Vivio Healthy Food K1

Wina Rodziny Sareckich 
(P.P.H.U. AWE Sp. z o.o.) G20

Witor’s S.p.A. B72

Zakład Cukierniczy WACUŚ Sp.J. F11

Zeeland’s Roem bv D5b
Produkty premium l Delicatessen

“AZERSTAR” LLC Hazelnut Ind. Co. D14a

ACS sp. z o.o. F1

ADVANT E15

Alta Saska Sp. z o.o. E18

Astara Tea LLC D14a

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33

Bellavita Shop B43

Biofaktor H25

Biokonopia H18

BioLife sp. z o.o. H2

BROWAR NEPOMUCEN F22

BUTELKA H23

Caffè Mokaflor Firenze B83

California Prune Board (Europe) E12

Camel Way mleko wielbłądzie E20

CRISPA SNACKS LLC D14a

CROTOPACK J2

DONGASTRONOM F19

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3

ELIAMA ELLISFARM G21

English Tea Shop Polska J14

Enzympro Poland Sp. z o.o. J23

evoopremium H13

FIORDELISI SRL B93

FitMeat J24

FSF Olej K4

GAZELLI Group D14a

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa F2

Goy Gol Wine Plant D14a

Grupa Producentów Ziemniaków 
KARTOFELEK Sp. z o.o. F3

HABIO H6

INTEROLEO HISZPANIA - OLIWY z OLIWEK
PROSTO Z HISZPANII G6

Italimport Sp. z o.o. J1

KGH Polska Sp. z o.o. K9

LAB ONE H22

Limenita J4

Masè B73

mojabutelka.pl in PLAY Sp. z o.o. H19

najzdrowsze.pl F15

NATURA COLD PRESS SP. Z O.O. K13

NOMAK Sp. z o.o. K13

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Sp. J. G1

Olimp Laboratories J12

Olivier&Co Sp. z o.o. C34

P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14

Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2

Polskie Warzelnie Soli sp. z o.o. H11

PRIMAVIKA & PRIMAECO K3

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8
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Propharma Sp. z o.o. J18

Prosto ze Wsi K11

Rigello F6

SBS POLSKA C7

Sen Soy Polska - Flavor Hub F18

Silk Way G7

Terranova Synergistic Nutrition H26

Uni-logistics Sp. z o.o. C30

Viands Sp. z o.o. D1

Virgin Oil Press Ltd. K4

VITAPOL sp.j. E25

Wajos - „Matyl Feinkost” E24

Stowarzyszenia, instytucje i inne 

Associations, Institutions and Others 

ALMANACH ZDROWEGO STYLU ŻYCIA MC3

Azerbaijan Export and Investment Promotion
Foundation (AZPROMO) D14a

Bellavita Welcome Desk B60

Bezpieczeństwo żywności w praktyce MC1

California Prune Board (Europe) E12

„Chłodnictwo & Klimatyzacja” 
wyd. EURO-MEDIA SP. z o.o. C4

Consorzio tutela formaggio Asiago B81

CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO 
GORGONZOLA B81

European Federation of Associations of Health 
Product Manufacturers (EHPM) H17

FoodFakty D26

Gyeongnam Agricultural and Fishery Product
Export Association E23

HIPOALERGICZNI MC3

Korea Agro-Fisheries & Food Trade
Corporation(aT) E22.1

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek H17

LAB ONE H22

Laboratorium Badawcze ALAB plus G23

Moja Harmonia Życia MC3

National Agency of Investment and Privatization,
Republic of Belarus D3

Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców D28

Thai Trade Center Warsaw D5

TSL Biznes - miesięcznik branży logistycznej 
i transportowej C20

TÜV SÜD Polska F17

Ukraine Collective EXPO

Wydawnictwo BMP H20

YOPE G19

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
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7Pharma sp. z o.o. G14
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products

7Pharma to grupa ludzi od ponad dwudziestu lat 
związanych z branżą FMCG i farmaceutyczną, 
specjalizujących się w produkcji wysokiej jakości 
suplementów diety w formie słodyczy.
Naszym celem jest dostarczenie produktów, które nie 
tylko fantastycznie smakują, ale przede wszystkim są 
zdrowe. Z wielką pasją przygotowaliśmy linię słodyczy 
LiLY, która łączy w sobie smak ze zdrowym sposobem 
odżywiania.

7Pharma is a group of people for over 20 years associated 
with the FMCG and pharmaceutical industries, specializing 
in the production of high-quality dietary supplements 
in the form of sweets.
Our goal is to provide products that not only taste fantastic, 
but above all are healthy. We have prepared a line of LiLY 
sweets with great passion that combines taste with 
a healthy way of eating.

Al. K.E.N. 93
Warszawa
02-777
Polska
+48 600 061 044

kontakt@7pharma.pl
www.7pharma.pl/

"A+Co" LLC (Hirdalan Sarab) D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Od chwili powstania firma "Xırdalan Şarab", producent 
win ("Qızıl Qaya", "Kaqor", "Qara Üzüm")  i wódek 
("New Brand", "Siberian Ruby", "Miracle Key", "Bear" 
i "Raduga") postawiła na wysoką jakość produkcji, 
przyjmując jakość jako główne kryterium działalności.  
Dzisiaj firma, która ma hurtowe i detaliczne punkty 
sprzedaży w całym Azerbejdżanie, gwarantuje wysoką 
jakość produktów.

The company Xırdalan Şarab, the producer of wines 
("Qızıl Qaya", "Kaqor", "Qara Üzüm") and vodkas ("New 
Brand", "Siberian Ruby", "Miracle Key", "Bear" and “Raduga") 
since its establishment has focused on high quality 
of production, taking quality as its primary criterion. 
Today the company, which has wholesale and retail 
outlets throughout Azerbaijan, guarantees the highest 
quality products.

28th Block
Khirdalan
AZ0100
Azerbaijan
+994 50 253 59 22

info@aplusco.az
www.xirdalanserab.az   
www.aplusco.az
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ABSHERON SHARAB D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Absheron-Sharab OJSC jest jednym z wiodących produ-
centów wina i napojów spirytusowych w Azerbejdżanie. 
Do produkcji wina wykorzystuje różnorodność europej-
skich odmian winorośli, takich jak Cabernet Sauvignon, 
Saperavi, Merlot, Pinot Noir, Shiraz, Chardonnay, jak 
również lokalne odmiany, Madrasa, Rkasitelli i Bayan-
-Shire. Nasze owoce pochodzą z najlepszych winnic 
Azerbejdżanu.

Absheron-Sharab OJSC is one of the leading wine and 
spirits producers in Azerbaijan. The diversity of European 
grape varieties as Cabernet Sauvignon, Saperavi, Merlot, 
Pinot Noir, Shiraz, Chardonnay as well as local sorts, 
Madrasa, Rkasitelli and Bayan-Shire are used in the wine 
production. Our fruit is sourced from premier vineyards 
of Azerbaijan.

Mehdiabad q., Dostluq k. 1
AZ0118
Azerbaijan
+994 12 3431800

info@absheron-sharab.az

ACS sp. z o.o. F1
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna 
& produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

ACS łączy tradycję i nowoczesność. Nasze oleje tłoczy-
my naturalnymi metodami, w niskiej temperaturze, 
z nierozdrobnionych nasion, dzięki czemu zachowują 
wszystkie cenne wartości. Nie zawierają sztucznych 
dodatków. Wielokrotne filtrowanie na zimno zapewnia 
klarowność i walory zdrowotne. Jesteśmy w czołówce 
producentów olei tłoczonych na zimno w Polsce, 
działamy zgodnie z HACCP i GMP+ oraz ISCC EU.

ACS combines tradition and modernity. We press our oils 
with natural methods, at low temperature, from unprocessed 
seeds, thanks to which they retain all valuable values. 
They do not contain artificial additives. Multiple cold 
filtering ensures clarity and health benefits. We are at the 
forefront of producers of cold-pressed oils in Poland, we 
operate in accordance with HACCP and GMP + and ISCC 
EU.

ul. Pogodna 6, Strzelce 
Górne Dobrcz
86-022
Polska
+48 52 320 97 30
+48 52 322 89 03
biuro@acspolska.com
www.olejekaszubskie.pl
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ADVANT E15
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, kawa i herbata, produkty premium, produkty 
ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, tea & coffee, delicatessen, healthy and organic products, 
grocery

ADVANT jest importerem i dystrybutorem starannie 
wyselekcjonowanych  produktów premium z Włoch, 
Portugalii, Grecji oraz Francji. 
W ofercie mamy ponad 100 produktów, które są 
oferowane pod 7 markami:
1. Cosmai – włoska kawa, herbata
2. Magna Olea – grecka oliwa extra virgin (również bio), 
oliwki 
3. YEP – portugalskie stowarzyszenie  6 producentów 
ekskluzywnej oliwy extra virgin (w tym bio)
4. Biscottificio Belli – toskańskie ciastka: cantuccini, 
biscottini, amaretti
5. Colacchio – makarony z Kalabrii
6. King Cup – kawa z żeń-szeniem, napoje
7. French Gourmet Promenade – sól morska 
z przyprawami

ADVANT is an importer and distributor carefully selected 
premium products from Italy, Portugal, Greece and 
France. There are available over 100 products in our offer 
under 7 brands:
1. Cosmai - Italian coffee, tea
2. Magna Olea - Greek extra virgin olive oil (also bio), 
olives
3. YEP - Portuguese association of 6 producers of premium 
extra virgin olive oil
4. Biscottificio Belli - Tuscan cakes: cantuccini, biscottini, 
amaretti
5. Colacchio - pasta from Calabria
6. King Cup - coffee with ginseng , drinks
7. French Gourmet Promenade - sea salt with spices

ul. Pileckiego 130
Warszawa
02-781
Polska
+48 692 656 961

biuro@advant.com.pl
www.advant.com.pl
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Agriverde B6
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Agriverde is a winery  in Abruzzo, certified by I.C.E.A. 
since 1991, Agriverde was one of the first wineries in 
Italy to produce organic wines. The Agriverde production 
develops through a wide range of labels, strictly divided 
between HO.RE.CA and retail, and export its wines 
worldwide thanks to its quality and value for money. 
Website: www.agriverde.it  / Instagram @agriverde_cantina

VIA STORTINI 32/A, VILLA 
CALDARI
ORTONA
66026
Italy
+39 0859032101
+39 0859031089
marketing@agriverde.it
www.agriverde.it

Agro-Azerinvest LLC D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Agro-Azerinvest LLC została założona w 2005 roku 
i aktualnie posiada 900 hektarów winnic. Firma 
Agro-Azerinvest LLC zarządza całą produkcją 
winiarską: od szczegółowej weryfikacji do butelkowania 
win najwyższej jakości jak i brandy, wódki, grappy 
oraz wina z owoców granatu.

Agro-Azerinvest LLC  was established 2005. The enterprise 
owns 900 hectares of vineyards. Agro- Azerinvest LLC  
manages  the whole  winery  production:  from vilification 
to bottling of high-quality wines, brandies, vodka, grappa, 
pomegranate wine.

34  str.E.KERİMOV
GABALA
AZ 3600
Azerbaijan
+994 12 465 50 25
+994 12 465 55 95
sales@vine.az
www.vine.az
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AHEC LLC D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

AHEC LLC jest azerbejdżańskim konsorcjum pięciu 
eksporterów zakładów produkcyjnych orzechów 
laskowych zatrudniających ponad 200 pracowników. 
AHEC LLC działa jako firma produkująca i eksportująca 
orzechy laskowe od 12 lat.
Niektóre z naszych certyfikowanych zakładów znajdują 
się w strategicznych regionach uprawy orzechów lasko-
wych, takich jak Zagatala i Khachmaz.

AHEC is the Azerbaijan consortium of 5 exporters 
of hazelnut manufacturing plants with more than 
200 employees. AHEC LLC has been working as a hazelnut 
manufacturing and export company for 12 years.
Our some certified plants are situated in strategically 
main hazelnut cultivation regions such as Zagatala 
and Khachmaz.

Aliabad, Zagatala
Azerbaijan

+994 50 220 19 19

info@ahec.az

Allcor Sp. z o.o. Sp.k. F8
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery

Od 25 lat zajmujemy się bezpośrednim importem 
na rynek wewnętrzny towarów i dóbr konsumpcyjnych 
oraz ich eksportem. Główne kierunki działania: polski 
rynek wewnętrzny oraz eksport do sąsiednich krajów 
unijnych. Misją naszej firmy jest dostarczanie na rynek 
produktów wysokiej klasy, często inowacyjnych 
od światowych liderów po przystępnych cenach.

We deal with the direct import and export of the goods.
The main activity: Polish internal market and export 
to EU countries.
Mission of the company: to provide innovative, premium 
class products to the market from the world leaders 
at affordable prices.

ul. Fort Piłsudskiego 3/9
Warszawa
02-704
Polska
+48 25 787 22 88
+48 25 787 60 00
biuro@allcor.pl
www.allcor.pl 
www.pure-plus.eu



63

W
YS

TA
W

C
Y 

| E
X

H
IB

IT
O

RS
 

ALMANACH ZDROWEGO STYLU ŻYCIA MC3
Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others 

Almanach Zdrowego Stylu Życia to poradnik poświęcony 
zagadnieniom dotyczącym dbania o swoje zdrowie, 
zarówno w kontekście fizycznym, jak i mentalnym. 
Ważne jest jak żyjemy, jak się odżywiamy, jak potrafimy 
spędzać wolny czas i regenerować swój organizm. 
Wszystkie te zagadnienia znajdziesz w naszym 
Poradniku. Zapraszamy do lektury.

ul. Śląska 24
Sosnowiec
41-200
Polska

almanach-reklama@alfa-
-med.sosnowiec.pl
www.facebook.com/almana-
chuslugmedycznych

Aloefarm Agricultural Association E23
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Aloefarm has both cultivating and processing systems. 
The aloe used as raw materials for Aloefarm's products 
is cultivated by 100% ECO-friendly(pesticide-free) with 
agricultural techniques after accumulating years of 
experience of Geoje island.

282, Eumnae-ro
Geoje-myeon
Geoje-city
53284
South Korea
+82 55 636 3383
+82 55 633 5777
aloe@aloefarm.co.kr
www.aloefarm.com
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Piekarnia BIO od podstaw

Kobieca strona piekarstwa 

Monoporcja w małym mieście
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Piekarnia w stylu vintage

MistrzBranzy.pl

Redakcja „Mistrza Branży”
ul. Klimczoka 9

40-857 Katowice 

www.MistrzBranzy.pl
T. +48 32 729 96 80
F: +48 32 729 96 70 

redakcja@MistrzBranzy.pl
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Alta Saska Sp. z o.o. E18
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Confectionary and bakery, healthy and organic products, private label & contract 
manufacturing, delicatessen

Produkujemy wysokiej jakości, niepowtarzalne wyroby 
czekoladowe. Śliwki w prawdziwej czekoladzie w kilku 
oryginalnych smakach (m.in. śliwki w czekoladzie 
z imbirem, chili, cynamonem). Skórka pomarańczy 
w czekoladzie. Czekoladki Cocoa Colors - o różnej 
zawartości kakao z dodatkami (bakalie, kwiaty 
kandyzowane). Krówki w czekoladzie. Praliny ręcznie 
robione. Także reklamowe wyroby czekoladowe.

We produce high quality, unique chocolate products. 
Plums in real chocolate in oryginal flavors (for example 
plums in chocolate with ginger, chilli, cinnamon). Orange 
peel in chocolate. Cocoa Colors chocolates in different 
cacao content with natural additions (delicacies, candied 
flowers). Fudge in chocolate. Hand made pralines. 
Promotional chocolates.

ul. Saska 4
Kraków
30-720
Polska
+48 12 3571471

biuro@altasaska.pl
www.altasaska.pl

Antonio Fiore Alimentare srl B92
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

Od 1955 roku produkujemy najlepsze taralli z tradycji 
Puglia, wykonane zgodnie z prastarą recepturą z oliwą 
z oliwek z pierwszego tłoczenia, naturalnym zakwasza-
niem i mądrością wprawnych rąk. Dopiero po 1997 r. 
Piekarnia w centrum Andrii przekształciła się w firmę 
specjalizującą się w produkcji typowego apulijskiego 
taralli. 

Since 1955 we produce the best taralli of Puglia’s tradition, 
made  according the ancient recipe with extra virgin olive 
oil, natural leavening and  with the wisdom of skilled 
hands. Only after 1997, the bakery in the center of Andria, 
turned into a company specializing in the production 
of typical Apulian taralli.

Via Appio Claudio, 26-30
Andria
76123
Italy
+39 0883596125
+39 0883242865
commerciale@fiorealimen-
tare.it
www.fiorealimentare.it
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Aqua East Polska Sp. z o.o. K13
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products

Aqua East Polska Sp. z o.o producent wody źródlanej 
Baby Zdój oraz dystrybutor nowości na rynku polskim 
czarnej wody FULVICA Premium Black Water.
Produkty marki BABY ZDRÓJ zostały przygotowane 
z troską o przyszłe mamy, kobiety karmiące piersią 
oraz dzieci od pierwszych dni życia.
Prozdrowotna czarna woda FULVICA z efektem odmła-
dzania oraz odchudzania. Dzięki kwasom huminowym 
oczyszcza oraganizm.ul. Niepodległości 2

Ruda Huta
22-110
Polska
+48 82 568 62 65

www.babyzdroj.pl

ARC-POL Makarony / JAJ-POL E2
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna 
& produkcja kontraktowa
Healthy and organic poducts, grocery, private label & contract manufacturing

ARC-POL Makarony to 26 lat historii produkcji makaronów. 
W ofercie posiadamy makarony bezjajeczne, 2-, 4-,
8-jajeczne, tortellini, ravioli, makarony durum oraz 
makarony przepiórcze. Nowością jest Makaron 
Zagrodowy Krajanka 6-jajeczna z jaj od kur z wolnego 
wybiegu 250 g - pierwszy taki makaron w Polsce! Przy 
jego produkcji firma kooperuje z firmą JAJ-POL produ-
centa jaj z wolnego wybiegu. Zapraszamy!

ARC-POL Makarony has 26 years experience of pasta 
production. We offer non eggs pasta, 2-, 4-, 8-egg, 
tortellini, ravioli, durum pasta and quail pasta. A novelty is 
Makaron Zagrodowy 6-egg noodles from eggs from free 
range chickens - the first such pasta in Poland! During its 
production, the company cooperates with the JAJ-POL 
company, the producer of free-range eggs. 
Welcome to our zone!

ul. Dworska 30
Czaniec
43-354
Polska
+48 33 810 97 92
+48 33 810 97 92
arcpol@arcpol.pl
www.arcpol.pl
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Arkmen E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Arkmen to jest ukraińska firma produkująca naturalne 
słodycze z orzechami. Od naszego założenia byliśmy
dynamicznie rozwijający się i zdobywający serca sma-
koszy na całej Ukrainie i za granicą. Oferujemy różne 
rodzaje opakowań dostosowane do każdego budżetu 
i odbiorców. Nasze zalety to: pyszne, zdrowe przekąski 
w wyjątkowym i nowoczesnym opakowaniu w rozsąd-
nej cenie.

Arkmen is a Ukrainian narrowly specialised company 
producing natural sweets with nuts. Since our foundation 
we have been dynamically developing and winning 
hearts of the gourmands all over Ukraine, and overseas. 
We offer various types of packaging to suit any budget 
and audience. Our benefits are: delicious, healthy snacks 
in a unique and modern packaging at a reasonable price.

30A Gagarina street
Tsybuliv, Cherkasy region
19114
Ukraine
+38 0675119524

export@arkmen.com.ua
www.arkmen.com.ua

AromatikAlko E5
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

AromatikAlko biggest producer of natural flavoring 
preporation for alcohol industry in Belarus. We produce 
raw materials for liqueurs, vodka, tinctures, brandy and 
etc. Our experts are always ready to develop any alcoholic 
beverages for you. If you produce alcoholic beverages, 
please visit our pavilion.

Belarus, Dzerjinsk, 
Kolhoznaia 1
Dzerjinsk
22272
Belarus
+37 5293439983
+37 5175553300
office@aromatik.by
www.aromatik.by
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ASPI AGRO D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

ASPI AGRO powstała w 2007 r. Bazując na doświad-
czeniu włoskich ekspertów, ASPI AGRO ożywia sztukę 
winiarstwa u podnóża Wielkiego Kaukazu, w dolinie 
Savalan. Wdrożenie międzynarodowych odmian 
winorośli, wprowadzenie nowoczesnych technik 
i technologii, śmiałe eksperymenty z kompozycjami 
odmianowymi oraz bezkompromisowe poświęcenie się 
jakości jest kluczem do wysokiego poziomu naszych win.

ASPI AGRO was founded in 2007. Based on a experience 
of Italian experts, ASPI AGRO revives the art of winemaking 
in the Greater Caucasus, in the valley of Savalan. 
Engraftment of international grape varieties, introduction 
of modern techniques and technology, daring experiments 
with varietal composition, uncompromising dedication to 
quality are the key to a high level of our wines.

14 Abbas Sahhat
Baku
Az1007
Azerbaijan
+994 124413461

office@aspiwinery.az
www.savalan.az

Astara Tea LLC D14a
Kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Tea & coffee, private label & contract manufacturing, delicatessen

Astara Tea LLC jest azerbejdżańską firmą założoną 
w 2010 roku. Firma specjalizuje się w produkcji 
naturalnej herbaty czarnej. Astara Tea LLC jest 
producentem kilkudziesięciu 100% naturalnych 
produktów marek "Astarachay", "AzTea" i "Astara Knife" 
pod marką Made in Azerbaijan. Wszystkie surowce 
wykorzystywane do produkcji herbaty pochodzą 
wyłącznie z subtropikalnego regionu Azerbejdżanu.

Astara Tea LLC is an Azerbaijani company founded 
in 2010. The company specializes in the production 
of natural black tea, "Astara Tea" LLC is a manufacturer
of dozens of products of 100% natural brand 
"Astarachay", "AzTea" and "Astara Knife" under brand 
Made in Azerbaijan. All the raw materials used for 
the production of tea are derived located only with 
subtropical region of Azerbaijan.

Azarbaycan, Astara rayonu, 
Çayoba kandi

Azerbaijan

info@astaratea.az
www.astaratea.az
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Aura Herbals J10
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Aura Herbals specjalizuje się w produkcji naturalnych 
suplementów diety. Proste składy i sprawdzeni dostawcy 
gwarantują najwyższą jakość produktów. Witaminy 
i minerały Aura Herbals znaleźć można na półkach 
drogerii Super-Pharm, w aptekach internetowych 
Gemini i Cefarm24 oraz sklepach i hurtowniach 
na terenie całej Polski.
Posiadamy 120 produktów własnych. 
Pracujemy też w modelu private label.

Aura Herbals specializes in production of natural food 
supplements. Simple recipes and verified suppliers 
guarantee the highest quality of products. All recipes 
are carefully prepared in consultation with nutrition 
specialists and on the basis of available scientific research.
We offer 120 own products. As a young and dynamic 
company, we also offer private labeling.

ul. Uczniowska 33
Gdańsk
80-530
Polska
+48 534 229 890

kontakt@auraherbals.pl
www.auraherbals.pl

Az Ros Garden D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Az Ros Garden CJSC powstała w 2017 roku. Głównym 
założeniem firmy jest eksport azerbejdżańskich 
produktów rolnych do Rosji i na większe rynki światowe. 
Firma obecnie współpracuje z wiodącą siecią sklepów 
w Rosji.

Az Ros Garden CJSC was established in 2017. The main 
goal of the company is to export Azerbaijan agricultural 
products to Russia and larger markets. We are currently 
working with Russia's leading network of markets.

Azerbaijan
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Az-Granata D14a
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages

Firma Az-Granata została stworzona w 2011 roku 
i zajmując powierzchnię 12,5 ha, jest jednym 
z największych producentów soków owocowych 
w regionie Południowego Kaukazu. Oprócz soków 
owocowych i koncentratów produkuje również 
produkty alkoholowe. Firma posiada plantacje winorośli 
i owoców granatu o powierzchni 850 hektarów. Ogrody 
z owocami granatu są ekologiczne i certyfikowane przez 
Lacon GmbH.

Az-Granata built-in 2011 and covering a territory of 
12.5 hectares plant, is one of the largest producers 
of fruit juices in the South Caucasus region. Along with 
fruit juices, concentrates and compotes, also produces 
wine and vodka products. Az-Granata has grape 
and pomegranate gardens of 450 and 400 hectares, 
respectively. Pomegranate gardens are organic and certi-
fied by the Lacon GmbH.

Baku

Azerbaijan
+994 12 563 52 84

info@azgranata.az

Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation (AZPROMO) D14a

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others 

Azerbejdżańska Fundacja Promocji Eksportu i Inwestycji 
(AZPROMO) to wspólna publiczno-prywatna inicjatywa, 
ustanowiona przez Ministerstwo Gospodarki Azerbej-
dżanu w 2003 r. W celu przyczynienia się do rozwoju 
gospodarczego poprzez przyciąganie zagranicznych 
inwestycji i stymulowanie eksportu w sektorze 
pozapaliwowym.

The Azerbaijan Export and Investment Promotion 
Foundation (AZPROMO) is a joint public-private initiative, 
established by the Ministry of Economy of Azerbaijan 
in 2003 with the aim to contribute to the economic 
development through attracting foreign investments 
and stimulating exports in the non-oil sector.

32 Neftchilar ave.
Baku
AZ 1000
Azerbaijan

www.azpromo.az
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AZERI LLC D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Spółka AZERI LLC działa na rynku napojów alkoholo-
wych Azerbejdżanu znanych pod marką  piwa "NZS" 
i proponuje szeroką gamę różnorodnych produktów. 
W procesie oczyszczania produkcji wódki nasza firma 
stosuje metody kwarcowe i srebrne. Łagodność naszej 
wódki i jej unikalny aromat dadzą Państwu wyjątkowy 
smak i doskonałą klarowność. Gwarantujemy najwyższą 
jakość naszych produktów!

AZERI LLC is on the market of alcoholic beverages 
of Azerbaijan known under the brand name of "NZS" 
beer, and covers a wide range of its products. We use 
quartz and silver methods in the cleanup process of the 
production of vodka. The softness of vodka and its special 
aroma will give you a different extraordinary taste and 
excellent transparency. We guarantee the high quality 
of our products!

12-th Dairevi street
Hazi Aslanov
Baku
Azerbaijan
+994 12 379 48 26

info@nzs.az
www.nzs.az

AZERSUN D14a
Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, kawa i herbata, marka własna & produkcja 
kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, grocery, tea & coffee, private label & contract manufacturing

Azersun Holding jest prywatną firmą zagraniczną 
w azerbejdżańskim przemyśle spożywczym, która 
jako pierwsza połączyła kilka przedsiębiorstw pod 
swoim zarządem, tworząc pionierski koncept firmy 
grupy w Azerbejdżanie. Azersun i jego spółki posiadają 
certyfikaty ISO 9000 i nieprzerwanie spełniają oczeki-
wania oraz budują zaufanie swoich klientów, oferując 
produkty i usługi o najwyższej jakości.

Azersun Holding has been the first foreign private 
company in Azerbaijan's food industry to incorporate 
several enterprises under its control pioneering the 
concept of a group of companies in the country. Azersun 
and its subsidiaries hold certificates of the ISO 9000 and 
continue to live up to the people's trust and expectations 
offering the best quality products and services in the 
market.

Heydar Aliyev pr., 92a
Baku
AZ1029
Azerbaijan
+994 12 404 19 19

info@azersun.com
www.azersun.com
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AZHAZELNUT LLC D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

AZHAZELNUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
działa od 2002 roku. Firma kieruje swoją działalności ku 
zwiększeniu potencjału eksportowego orzechów lasko-
wych i eksport do Rosji i na rynki europejskie. Jednocze-
śnie ma na celu dostosowanie jakości produkowanych 
orzechów laskowych do najwyższych obowiązujących 
standardów oraz dalsze zwiększanie wydajności 
produkcyjnych.

AZHAZELNUT Limited Liability Company has been 
operating since 2002. The direction of the enterprise is 
to strengthen the export potential of the hazelnut kernel, 
export and export to Russia and European markets. At the 
same time, it is aimed at bringing the hazelnut kernel of 
our enterprise to high standards of quality and to further 
increase production capacity.

Gusarchay village
Khachmaz
AZ2721
Azerbaijan
+994 502189710

office@azhazelnut.com
www.azhazelnut.com

AZIENDA AGRICOLA IOTTI DANILO B33
Napoje alkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, produkty premium
Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, delicatessen

Acetaia Castelli is a fourth generation family business. 
We produce high quality balsamic vinegars certificated 
PGI and PDO, 100% natural, without any colorant, 
preservative or thickener. 
We produce also chocolate, jams with balsamic 
and Lambrusco Wines. 
The wide variety of products allows us to answer 
to almost all our customers needs (available in private 
label).Via Castelli, 7

Rio Saliceto
42010
Italy
+39 0522 739009
+39 0522 738016
export@acetaiacastelli.it
www.acetaiacastelli.com
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AZIENDA VITIVINICOLA BORGA B3
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

The land and the vine are the questions, our interpretation 
is the answer. 
We are the new generation of Borga.
We give new life into the wealth of knowledge bestowed 
upon us by our forefathers. 
The result is wines bursting with energy. A modern, 
approachable range adapted to all palates, that features 
the best of Veneto’s indigenous grapes, as well as 
perfecting international varieties.VIA ROMA 85

CHIARANO
31040
Italy
+39 0422 746078
+39 0422 746852
info@cantineborga.it
www.cantineborga.it

AZNAR CJSC named after Teymur Akhmadov D14a
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery

AZNAR ma historię około 45 lat. Jesteśmy jedynym 
zakładem przetwórstwa granatów wykorzystującym 
"zieloną technologię produkcji". Dzięki rozwojowi 
najnowocześniejszych technologii, wkrótce przekształ-
ciliśmy AZNAR w fabrykę integrującą, która przekształca 
pozostały materiał granatu (nasiona i skórę) w cenne 
produkty. Inwestujemy w produkcję olejów z pestek 
nasion granatów.

AZNAR has a history of about 45 years. We are the 
only pomegranate processing plant, using the “green 
production technology. Due to the development of 
state-of-the-art technologies, we soonreformed AZNAR 
into an integrating plant, which transforms a remaining 
a pomegranate materials (seeds and skin) ino valuable 
products. We make great investments in productions of 
pome-granate seeds` oil.

Natavan street, 120
Goychay
AZ2300
Azerbaijan
+994 2027 4 05 17
+994 2027 4 35 03
aznar-factory@aznar.az
www.aznar.az
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B&T Distribution Sp. z o.o. J4
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery

Dystrybutor hiszpańskich soków NFC marki Limenita, 
hiszpańskich ciastek sugar free, ciastek gluten free, 
ciastek BIO, hiszpańskich musów funkcjonalnych BIO, 
musów jogurtowych dla dzieci BIO

Distributor in Poland of spanish juices NFC brand 
Limenita, spanish cookies sugar free, gluten free, 
BIO brand Gullon, spanish functional mousses BIO, 
mousses for children BIO.ul. Matuszewska 14 bud. 4b

Warszawa
03-876
Polska
+48 22 332 32 66
+48 22 332 33 00

Babek Sirab D14a
Napoje bezalkoholowe
Non-Alcoholic beverages

Od lat 50-tych XX wieku rozpoczęto komercyjne wyko-
rzystanie złoża wody mineralnej "Sirab". Na podstawie 
odkrytej bazy wody mineralnej w 1968 roku w Azerbej-
dżanie uruchomiono największy zakład produkcji wody 
mineralnej. 
W 2003 roku zakład produkcji wody mineralnej "Sirab" 
stał się spółką akcyjną.

Since the 50s of the XX century, commercial use of 
"Sirab" mineral water deposit had begun. Based on the 
discovered mineral water base, the largest mineral water 
filling plant was put into operation in Azerbaijan in 1968. 
After the collapse of the Soviet Union “Sirab” mineral 
water plant was become an open Joint-Stock Company 
in 2003.

Nakhchivan AR
Babek region, Sirab village
AZ 6721
Azerbaijan
+994 36 541 81 13

info@sirab.com
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BACCI WINERIES: CASTELLO DI BOSSI/RENIERI/TERRE DI TALAMO B2
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

The Bacci family owns three estates in Tuscany in the 
mostly renowned areas of production. In Chianti Classico 
CASTELLO DI BOSSI; in Montalcino RENIERI and in 
Maremma, south-west area of Tuscany TERRE DI TALAMO. 
The portfolio is expressing the very best quality and 
outstanding style, as per  the worldwide top ratings 
achieved. The total production is made with organic 
grapes from  vintage 2018.

LOCALITA' BOSSI IN CHIANTI 28
CASTELNUOVO BERARDENGA
53019
Italy
+39 0577 359330
+39 0577 359048
info@castellodibossi.it
www.bacciwines.it

Baku Agro Park D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Kompleks szklarniowy Baku Agropark znajduje się 
w osadzie Zira w Baku, która słynie z najsmaczniejszych 
pomidorów i znajduje się na obszarze ponad 10 ha.
Szklarnie czwartej generacji firmy Baku Agropark 
wyposażone są w nowoczesne technologie i pozwalają 
na uprawę kilkuset ton wysokiej jakości pomidorów 
miesięcznie. Produkty uprawne sprzedawane są pod 
marką tomat.az.

The greenhouse complex Baku Agropark is located in Zira 
settlement in Baku that is famous for the most delicious 
tomatoes, and is located on an area of more than 
10 hectares.
Greenhouses of the 4th generation of Baku Agropark 
equipped with modern intensive technologies allow 
growing several hundred tons of high-quality tomato 
crops monthly. Cultivated products are sold under 
the brand tomat.az

Zira qas
AZ1000
Azerbaijan
+994 50 295 99 13

office@bakuagropark.az
www.bakuagropark.az



77

W
YS

TA
W

C
Y 

| E
X

H
IB

IT
O

RS
 

Baku Textile Factory LLC D14a
Marka własna & produkcja kontraktowa
Private label & contract manufacturing

Baku Textile Factory LLC rozpoczęła swoją działalność 
w 1939 roku w stolicy Azerbejdżanu, Baku, była pierwszą 
fabryką w branży tkackiej nie tylko w Azerbejdżanie, ale 
również w całym regionie kaukaskim w czasach Związku 
Radzieckim. Baku Textile Factory produkuje ponad 5000 
różnych rodzajów wyrobów włókienniczych o najwyż-
szych standardach jakości oraz bezpieczeństwa.

"Baku Textile Factory" started its operations in 1939 
in Baku. Baku Textile Factory LLC was the first factory 
in weaving field not only in our country,but also in all 
the Caucasian region during the Soviet Union.
Currently,more than 5000 different types of textile 
products are produced in the company with high quality 
and safety indicators,comply with world and european 
standards.www.btf.az

Balkhoorma D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Firma Balkhoorma rozpoczęła swoją działalność 
w 2016 r i odgrywa wiodącą rolę w produkcji owoców 
suchych i półsuchych. Wyposażona jest w nowoczesne 
zautomatyzowane urządzenia techniczne. Produkty 
marki Balkhoorma wnoszą różnorodność do przemysłu 
spożywczego oraz gastronomii. Asortyment firmy jest 
idealnym pomysłem na prezent dla przyjaciół i bliskich.

“Balkhoorma” had launched its operation in 2016. It is an 
entity, which has leading role in the production of dry 
and semi-dry fruits, is provided with automated technical 
equipment.
The useful products of “Balkhoorma” bring diversity to the 
food industry and catering facilities.

Baku

Azerbaijan
+994 12 5395392
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Bellavita Food & Wine Academy B57
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

Bellavita Expo, włoski pawilon na międzynarodowych 
targach WorldFood Poland, zaprasza na szereg 
wybornych pokazów kulinarnych na żywo, degustacji 
win oraz warsztatów marketingowo-przemysłowych, 
które odbędą się na deskach Bellavita Food & Beverage 
Academy. Giancarlo Russo będzie ambasadorem kuchni 
włoskiej na targach w Polsce. Wśród kulinarnych gwiazd 
wystąpią także: Kurt Scheller, Teo Vafidis oraz Andrea 
Camastra z Senses Restaurant.

Bellavita Expo, the Italian Pavilion at WorldFood Poland, 
is delighted to announce a series of sensational cooking 
live shows, wine tastings and industry panels on the 
stage of the Bellavita Food & Beverage Academy. Bellavita 
Resident Chef will be the Ambassador of Italian cuisine in 
Poland Giancarlo Russo. On stage also celebrity chefs such 
as Kurt Scheller and Teo Vafidis and Michelin-starred chef 
Andrea Camastra from Senses Restaurant.   
     

11c Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 020 30020506

elongobucco@quirismedia.com
www.bellavita.com

Bellavita Pizza Academy – Amore Mio Pizza & Grill B51
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Confectionary and bakery, associations, institutions and others

W pawilonie włoskim Bellavita nie może zabraknąć 
naszego interaktywnego obszaru całkowicie poświę-
conego sztuce tworzenia prawdziwej włoskiej pizzy. 
Skosztuj prawdziwej pizzy neapolitańskiej, naucz się 
tradycyjnych wskazówek i innowacyjnego sposobu jej 
tworzenia. Tę niepowtarzalną jakość pomoże Ci uzyskać 
mąka Molini Lario, piece Moretti Forni i mistrz pizzaiolo 
Patrizio Bonardi (właściciel Amore Mio Pizza & Grill, 
włoskiej restauracji w Elblągu).

At the Bellavita Italian Pavilion, you cannot miss this 
interactive area completely dedicated to the art of pizza 
making. Get the chance to taste the authentic Neapolitan 
pizza whilst learning traditional tips and innovative ways 
to create it. This area is brought to you by Molini Lario 
flours, Moretti Forni ovens and master pizzaiolo 
Patrizio Bonardi (owner of Amore Mio Pizza & Grill,
Italian restaurant in Elbląg - Poland).

11c Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 020 30020506

elongobucco@quirismedia.com
www.bellavita.com
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Bellavita Shop B43
Napoje alkoholowe, produkty spożywcze, produkty premium
Alcoholic beverages, grocery, delicatessen

Sklep Bellavita jest otwarty dla osób mieszkających  
lub odwiedzających Londyn w tętniącym życiem  
centrum w pobliżu Tower of London; posiadamy także 
sklep internetowy z dostawą w całej Wielkiej Brytanii  
i Europie. Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu 
online ze stale rosnącym asortymentem produktów, aby 
odkryć doskonałości Włoch na: www.bellavitashop.co.uk

Bellavita Shop is open for those in and visiting London  
in the thriving central hub near the Tower of London;  
and in an e-commerce store, extending our delivery  
all over the UK and Europe. Simply take a browse from  
our ever-growing range products to discover the excellence 
of Italy - www.bellavitashop.co.uk   
     
      
  

11c Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 020 30063070

hello@bellavitashop.co.uk
www.bellavitashop.co.uk

Bellavita Welcome Desk – Bellavita Awards Warsaw 2019 B60
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

Proszę przyjść do Bellavita Welcome Desk. Jesteśmy 
obecnie w trakcie selekcji specjalistów i ekspertów  
z sektora żywności i napojów, którzy zostaną Sędziami 
Doskonałości w konkursie Bellavita Awards Warszawa 
2019. W skład Jury będą wchodzili eksperci złożeni z: 
kupców żywności i napojów, szefów kuchni, sommelie-
rów, importerów, ekspertów hotelarstwa, dziennikarzy 
oraz krytyków kulinarnych.

A renowned body of judges, including buyers, retailers, 
importers, distributors, restaurateurs, chefs, sommeliers 
and experts, taste and score the best Italian products of 
Bellavita Expo according to 6 criteria: taste, story behind 
the product, packaging and branding, relevance for the 
local market, innovation and sustainability. 
Please visit the Bellavita Welcome Desk.   
     

11c Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 020 30020506

elongobucco@quirismedia.com
www.bellavita.com/en/
awards



BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W PRAKTYCE
MAGAZYN W KTÓRYM PRAKTYCZNIE PISZEMY 

O PRAWIE ŻYWNOŚCIOWYM 

Zapraszamy Państwa do współpracy:

Centrum Obsługi Klienta
tel.: 22 518 29 29
e-mail: cok@wip.pl

NASI PRENUMERATORZY:
• mogą zadawać pytania naszym ekspertom,

• otrzymują przydatne check-listy, wzory dokumentów,
• mają aktualne informacje o szkoleniach branżowych,

• mogą korzystać z serwisu BezpieczenstwoZywnosci.wip.pl
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BERTO'S B57.1
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

Berto’s to firma znana na całym świecie w sektorze 
profesjonalnego gotowania dla dużych kuchni 
zbiorowego żywienia, oraz dla małych i średnich lokali.
Jesteśmy obecni na rynku międzynarodowym już od 
45 lat, a fakt ten umożliwił nam utworzenie know how, 
dzięki któremu jesteśmy w stanie stawić z determinacją 
czoła nowym i pasjonującym wyzwaniom, oraz stano-
wić punkt odniesienia w naszym sektorze.

BERTO’S SPA is an Italian firm specialised in the 
production of professional cooking equipment. Founded 
in 1973, Berto’s is one of the leading Italian firms in the 
professional catering equipment field, with premises of 
20,000 square meters, more than 100 employees and 
18 production lines producing approx. 100 parts a day, 
for a total of almost 25,000 every year.

Viale Spagna, 12
Tribano
35020
Italy
+39 0499588700
+39 0499588799
sales@bertos.com
www.bertos.com

Bezpieczeństwo żywności w praktyce MC1
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

"Bezpieczeństwo żywności w praktyce" to magazyn 
wydawany przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka 
Sp. z o.o. Jesteśmy jedyną publikacją na rynku, która 
w praktyczny sposób omawia trudne i niejasne zagad-
nienia z dziedziny prawa żywnościowego. Jesteśmy 
źródłem praktycznych porad, oraz narzędzi dla branży 
spożywczej, umożliwiamy konsultacje z ekspertami, 
tak aby produkowana żywność była najwyższej jakości.

ul. Łotewska 9A
Warszawa
03-918
Polska
+48 22 518 29 29
+48 22 617 60 10
cok@wip.pl
www.wip.pl
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Bio Street Coffee  Cold Brew K13
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, tea & coffee, private label 
& contract manufacturing

Firma Bio Street  jest właścicielem receptur i procesów 
produkcyjnych kawy. Nasza oferta dotyczy produkcji 
kawy prażonej oraz  kawy Cold Brew Coffee. Posiadamy 
własną palarnie kawy i  tworzymy receptury pod marką 
klienta (private label) . Marki naszych klientów  to m.in.  
AleEko Cafe i Coffee for Life Organic,  Cold Brew Coffe 
Fresh Organic , Cold Brew Coffe Citrus, Cold Brew Coffee 
Milk.ul. Radzymińska 150/1

Warszawa
03-574
Polska
+48 720 9101 70

biuro@biostreet.pl
www.biostreet.pl

Biofaktor H25
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Healthy and organic products, private label & contract manufacturing, delicatessen

Zakłady Farmaceutyczne Biofaktor sp. z o.o. to partner 
w zakresie produkcji kontraktowej oferujący indywidu-
alne i kompleksowe rozwiązania począwszy od pomysłu, 
po gotowy produkt. Wytwarzamy tabletki (także 
powlekane), kapsułki twarde, granulat, syropy oraz 
płyny niesterylne, które są pakowane w blistry, saszetki, 
pojemniki oraz butelki. Zakłady działają zgodnie z GMP, 
HACCP oraz ISO 9001:2015.

Biofaktor is a contract manufacturing partner offering 
comprehensive solutions- from idea to finished product. 
We manufacture tablets (also coated), hard capsules, 
granules, syrups and non-sterile liquids that can be pack 
in blisters, sachets, containers, and bottles. 
The plants operate in accordance with GMP, HACCP 
and ISO 9001: 2015.

ul. Czysta 4
Skierniewice
96-100
Polska
+48 22 416 69 88
+48 22 127 83 51
info@biofaktor.pl
www.biofaktor.pl
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Biokonopia H18
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata, 
marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, tea & coffee, private label & contract 
manufacturing, delicatessen

Biokonopia powstała już w 2010 roku, jako pierwsza 
w Polsce firma oferująca konopie pod różnymi 
postaciami. Od lat dostarczamy tylko pierwszorzędne 
i certyfikowane produkty z legalnych konopi siewnych. 
Obecnie jesteśmy wiodącym producentem nutraceutyków 
CBD na rynku polskim. Konopie to nasza specjalność! 
Odwiedź nasze stanowisko podczas targów i przekonaj 
się sam!

Biokonopia was established in 2010 as the first Polish 
company offering various hemp products. For years, we 
supply only top-class and certified products from legal 
hemp. Currently We are the leading producer of CBD 
nutraceuticals on the Polish market. Hemp is our specialty! 
Visit our stand during the fair and see for yourself!

ul. Luboszycka 36
Opole
45-215
Polska
+48 530 187 766

info@biokonopia.pl
www.biokonopia.pl

BioLife sp. z o.o. H2
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna 
& produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Firma BioLife zajmuje się konfekcjonowaniem oraz 
produkcją produktów ekologicznych. W swojej ofercie 
posiada: kasze, płatki, muesli, mąki, nasiona, pestki, 
rośliny strączkowe, bakalie, ksylitol oraz gotowe dania 
wegańskie. W ofercie posiada również regionalne, 
ekologiczne oferowane pod marką Podlaskie Ekologicz-
ne. Wszystkie produkty pod tą marką produkowane 
są ze zbóż uprawianych na Podlasiu.

BioLife is a fast growing, producer of organic food. BioLife 
was opened in 2013 and since then has been successfully 
providing products to customers throughout the country 
and to overseas customers. Our offer includes: groats, 
grains, flakes, muesli, flours, legumes, nuts, dried fruit, 
Xylitol and ready to eat vegan products. We also provide 
products, produced from cereals grown in Podlasie.

ul. Miodowa 17
Bielsk Podlaski
17-100
Polska
+48 85 307 63 03

office@biolife-poland.com
www.biolife-poland.com
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BioGrowing Probiotics J19
Nabiał, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Dairy, healthy and organic products

BioGrowing jest kluczowym globalnym producentem 
probiotyków z aktywnymi klientami w 48 krajach. 
Posiadamy trzy fabryki wyposażone w nowoczesne 
technologie produkujące wyłącznie probiotyki, 
obejmujące następujące rodzaje produktów: szczepy 
masowe, probiotyczne mieszanki wstępne / mieszanki, 
kultury mleczarskie i zaczynowe, suplementy zdrowot-
ne, probiotyki zwierzęce / rolnicze. 
Skontaktuj się z nami!

BioGrowing is a key global probiotic manufacturer with 
active clients in 48 countries. We own three factories 
equipped with modern technologies producing 
probiotics only, covering the following types of products: 
bulk strains, probiotic premixes/blends, dairy and 
beverage starter cultures, healthcare supplements, 
animal/agriculture probiotics. 
Get in touch with us! Contract manufacturing!

No.10666, Songze Rd., 
Qingpu Industrial Zone
Shanghai
201700
China
+862136530033

mihai@biogrowing.com
www.biogrowing.com
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Bioone Sp. z o.o. sp.k. G10
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, 
private label & contract manufacturing

Bioone to polska firma, właściciel marki „ atodobre!”,  
skoncentrowana na produkcji żywności naturalnej, 
zdrowej i ekologicznej, do której nie używa się chemicz-
nych konserwantów i barwników, a receptura oparta 
jest na tradycji.
Firma zorientowana na jakość i rozwój produktów 
ekologicznych i zdrowych, jak przetwory owocowe i wa-
rzywne, produkty bez dodatku cukru, zdrowe przekąski.

Bioone is a Polish company, the owner of the “atodobre!” 
brand, focused on producing natural, healthy and 
ecological food without chemical preservatives and food 
colouring, and the recipes are based on tradition. 
The company promotes classical approach to production, 
based on using only healthy, proven raw materials. In the 
offer: organic preserves, syrups, snacks, products without 
added sugar.

ul. Trybuny Ludów 15
Kraków
30-660
Polska
+48 12345 0733

biuro@bioone.bio
www.bioone.bio

Biuro Handlowe Mar Pol Sp. z o.o. D17

BODEGA LAUS B104
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

LAUS is a modern, minimalist building in absolutely natural 
surroundings with views of the vineyards around it and 
the Pyrenees rising in the background. Our wines silently 
keep the secrets of this land so wonderful for vine-growing, 
Somontano, showing the winemaker’s passion for creating 
wines full of sensations waiting to be discovered when you 
uncork a bottle of LAUS. Wine suitable for vegans.CTRA N 240, KM 154, 8

BARBASTRO
22300
Spain
+34 660 027 628

sfelix@bodegalaus.es
www.bodegalaus.es
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Borrelli Lavorazione Prodotti Alimentari Srl B61
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty spożywcze
Healthy and organic products, fish & seafood, grocery

Borrelli Srl, thanks to its long experience in fish canning, 
shows the ability to act as interpreter and protagonist of 
national and international markets, in compliance with 
the food tradition. The Company has always been careful 
to the evolution and hence to the market demand. Borrelli 
Srl specialized its production cycle, introducing two 
productive lines: pasteurized and not pasteurized.

SS 89 KM 172.300
MANFREDONIA
71043
Italy
+39 0884541849
+39 0884541490
borrelli@borrellisrl.it
www.borrellisrl.it

BRIGHTMAN BMC LLC, ZIRA NATURAL & GOURMET PRODUCTS D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, produkty spożywcze
Healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery

Brightman BMC MMC jest producentem i właścicie-
lem produktów marek ZIRA Natural i Gourmet. Nasze 
produkty znajdują się w kategoriach pasty, gotowe 
przekąski, dżemy, sosy, przetwory, przeciery z owoców 
oraz produkty dla niemowląt. Gwarantujemy najwyż-
sze standardy jakościowe oraz niepowtarzalne walory 
smakowe naszych ręcznie robionych dżemów z owoców 
i warzyw.

Brightman BMC MMC is the manufacturer and owner 
of ZIRA Natural and Gourmet products. Our products are 
within pastes, ready snacks, jams, sauces, preserves and 
baby fruit puree categories. To manufacture premium 
quality jarred food handmade from fruits and vegetables 
and guarantee highest quality standards as well as unique 
taste features.

175 D. ALIYEVA ST
BAKU
AZ1014
Azerbaijan
+994 125964005

aahmadova@brightman.az
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BROWAR NEPOMUCEN F22
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, produkty premium
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, delicatessen

Browar Nepomucen to rzemieślniczy browar ze Szkara-
dowa. Mieści się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego 
Śląska. Został założony przez piwowarów domowych 
Piotra i Mariusza Musielaków, którzy postanowili 
podzielić się swoją pasją. W tym celu przebudowali 
stuletnią piekarnię oraz sami zaprojektowali sprzęt 
warzelniczy. Browar stawia na różnorodność warząc 
piwa nowofalowe jak i klasyczne.

The Nepomucen Brewery is a small, craft brewery from 
Szkaradowo. It is located on the border of Wielkopolska 
and Lower Silesia. It was founded by home brewers Piotr 
and Mariusz Musielak, who decided to share their passion. 
For this purpose, they rebuilt a 100-year-old bakery and 
designed the brewing equipment themselves. We brews 
beers in a classic and modern styles.

ul. Szkaradowo 115
Jutrosin
63-930
Polska
+48 65 555 59 11

dystrybucja@browar-nepo-
mucen.pl
www.browar-nepomucen.pl

Browar Prost Sp.J. Ryszard i Bożena Pachura F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Jesteśmy rodzinnym browarem ceniącym piwną 
klasykę, dlatego za priorytet stawiamy jakość 
używanych słodów, chmieli i drożdży. Nie boimy się 
również eksperymentować, czego dowodem są piwa 
oparte o aromatyczne amerykańskie chmiele. Dzięki 
podziałowi naszej oferty, na piwną klasykę oraz piwa 
nowofalowe, każdy odnajdzie w naszym Browarze 
smak, który najbardziej mu odpowiada.

ul. Paprotna 4
Wrocław
51-117
Polska
+48 696 048 030

biuro@browarprost.pl
www.browarprost.pl
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Buta Aqro D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Firma BUTA Agro jest jednym z największych producen-
tów wysokiej jakości pomidorów szklarniowych, 
ziemniaków, cebuli oraz czosnku w Azerbejdżanie. 
Jedna z naszych firm - Aztomato - specjalizuje się 
w uprawie pomidorów szklarniowych. Pomidory 
szklarniowe są wytwarzane przez wyselekcjonowane 
sadzonki:  dobrane pod względem smaku, jakość oraz 
innych właściwości,

BUTA Agro, one of the largest producers of premium 
quality greenhouse tomatoes, potatoes, onions and garlic 
in Azerbaijan. One of our companies Aztomato growing 
tomatoes in the greenhouses,  Aztomato greenhouse 
vegetables are produced by plants that have been 
selected for their taste, quality and other characteristics 
and are not genetically modified.

Bakikhanov street 24
Baku

Azerbaijan
+994 12 499 85 44

info@butaagro.com

BUTELKA H23
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, produkty premium
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, grocery, delicatessen

Sprzedaż opakowań szklanych dla branży spożywczej. 
Butelki na alkohol, wino, nalewki. Słoiki na konfitury, 
miody, sosy.

Sales of glass packaging for the food industry. Bottles for 
alcohol, wine, tinctures. Jars for jams, honey, sauces.

ul. Parandowskiego 1
Warszawa
01-699
Polska
+48 501 716 322

biuro@butelka.waw.pl
www.butelka.waw.pl
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C.E. Roeper GmbH J17
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, dodatki do żywności, produkty spożywcze
Healthy and organic products, food Ingredients, grocery

Firma C.E. Roeper GmbH powstała w 1891 r. i jest 
jednym z wiodących, światowych dostawców wysokiej 
jakości naturalnych surowców z całego świata. Siedziba 
główna znajduje się w Hamburgu. 
W ofercie posiada ponad 120 surowców, które dostarcza 
do niemal wszystkich gałęzi przemysłu: substancje 
zagęszczające, woski, barwniki, aromaty, ekstrakty 
przypraw, kwas taninowy, lukrecję, super food.

C.E. Roeper GmbH was founded in 1891 and is one of the 
world's leading suppliers of high quality natural raw 
materials from around the world.  The headquarters 
is located in Hamburg.
The offer has over 120 products, which are supplied 
to almost all industries: hydrocolloids, waxes, colours, 
aromas, spice extracts, tannic acid, liquorice, super food.

Hans- Duncker Str. 13
Hamburg
21035
Germany
+ 49 40 734103-0
+ 49 40 734103-35
office@roeper.de
www.roeper.de

Caffier (Certos Hábitos, Torrefacção de Cafés, Lda.) F6a
Kawa i herbata
Tea & coffee

Caffier is a Portuguese Coffee Roasting, based in the North 
of Portugal and, since 2010, we have dedicated all our 
know-how and passion to the art of roasting coffee. The 
latest product of our portfolio is a "Caffier" in capsule. With 
MyBlend laboratory, you can also create your “Own Brand”, 
a unique coffee, to your good taste!

Rua dos Belos Ares, Arm. H
Vizela
4815-092
Portugal
+351 253 579 146

geral@caffier.pt
www.caffier.pt
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Caffè Mokaflor Firenze B83
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, 
marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, tea & coffee, private label 
& contract manufacturing, delicatessen

Palarnia kawy Mokaflor powstała w latach pięćdziesią-
tych dwudziestego wieku w sercu Florencji. 
Zaczynając od małego sklepu, zarządzana już przez 
trzecie pokolenie rodziny Bernini, firma bardzo 
rozrosła się i ewaluowała. 
Precyzyjnie dobieramy najlepsze gatunki kaw z całego 
świata, po czym wypalamy je i łączymy w nasze 
tradycyjne mieszanki espresso, lub jako kawy 
jednorodne tzw. single-origin.

The Mokaflor coffee roasting company was founded 
in the 1950s in the heart of  Florence. From a small shop, 
the company has evolved and expanded to being today 
in the third generation of the Bernini family.
We accurately source the best coffee varieties from all 
over the world to then roast and combine them into 
our traditional espresso blends or as single origin from 
selected plantations.

Via delle Torri 55
Florence
50125
Italy
+39 0557321718
+39 0557321719
info@mokaflor.it
www.mokaflor-italian-coffee.com

California Prune Board (Europe) E12
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty premium, 
stowarzyszenia, instytucje i inne 
Healthy and organic products, grocery, delicatessen, associations, institutions and others 

California Prune Board pod nadzorem Kalifornijskiego 
Departamentu Żywności i Rolnictwa reprezentuje 
branżę suszonych śliwek z Kalifornii, składającą się z 800 
plantatorów oraz 29 firm konfekcjonujących. Kalifornia 
jest największym producentem suszonych śliwek 
na świecie, słynących z najwyższej jakości. Produkt 
premium dostarczany jest do 72 krajów świata.

The California Prune Board, under the authority of the 
California Secretary of Food and Agriculture represents 
the entire 800 growers and 29 prune packers of California, 
which is the largest producer of prunes in the world and 
known to be the best quality due to the regions’ rigorous 
harvesting techniques and quality control assessments. 
The premium produce is supplied to 72 countries worldwide.

2 MStudio, Talbot Yard
Market Harborough
LE16 7NP-UK
United Kingdom
+44 0 1858 462656

info@cpbeurope.eu.com
www.californiaprunes.pl
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Camel Way mleko wielbłądzie E20
Nabiał, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & produkcja 
kontraktowa, produkty premium
Dairy, healthy and organic products, private label & contract manufacturing, delicatessen

Zajmujemy się importem MLEKA WIELBŁĄDZIEGO 
i wyrobów z niego wykonanych. Realizujemy produkcję, 
przepakowanie mleka w proszku oraz wyrobów z mleka 
wielbłądziego. Mleko w proszku 100% , mleko płynne 
UHT i świeże. Wyroby na bazie mleka. Batony proteinowe, 
inne funkcjonalne napoje i żywność.
Stosowanie mleka wielbłądziego przy nietolerancji 
laktozy, cukrzycy, autyźmie i budowie odporności.

We import CAMEL MILK and products made from it. 
We process production, repackaging milk powder and 
camel milk products. 100% powdered milk, UHT liquid 
milk and fresh milk. Milk-based products. Protein bars, 
other functional beverages and food.
The use of camel milk in lactose intolerance, diabetes, 
autism and the construction of immunity.

ul. Na Węgrach 315A
Międzyrzecze Dolne
43-392
Polska
+48 790 807 697

adamw@camelicious.pl
www.camelicious.pl

Carabao Tawandang Co., Ltd. D12
Napoje bezalkoholowe
Non-Alcoholic beverages

Carabao Tawandang Company was established and 
incorporated on 22nd August 2001 in order to conduct its 
major business of manufacturing and distributing energy 
drinks under the name “Carabao Dang” along with other 
beverages. Carabao Tawandang Co. Ltd. launched its 
energy drink products under the "Carabao Dang" 
trademark on 28th October 2002.

393 Silom Building, 7th-10th 
Floor, 393 Silom Road, Silom, 
Bangrak
Bangkok
10500
Thailand
+66 2636 6111
+66 2636 7952
pote@carabao.co.th
www.carabao.co.th



Celiko S.A. H8
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, tea & coffee, private 
label & contract manufacturing

Celiko S.A. jest firmą z całkowicie polskim kapitałem, 
która specjalizuje się w produkcji szerokiego asorty-
mentu żywności dietetycznej dla diet eliminacyjnych 
– m.in. celiakii. Od początku działalności rozwija 
produkcję żywności funkcjonalnej tzw. „zdrowej” 
– opartej na naturalnych dodatkach. W swoim 
asortymencie posiada m.in. liofilizowane batony, 
przekąski i smoothie pod marką Frupp.

Celiko S.A. is the company with 100 % Polish capital. 
It has been specializing  in the production of the full diet 
assortment for elimination diets, including Celiac disease. 
Since the beginning of its existence, it has been developing 
production of functional food, so called “healthy food”, 
based on natural supplements. Key brand of the company 
is Frupp - freeze-dried crunchy bars and snacks.

ul. Św. Antoniego 71
Poznań
61-359
Polska
+48 61 871 27 00
+48 61 879 35 95
celiko@celiko.com.pl
www.celiko.com.pl
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CE Prodtovary D15
Napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa, produkty spożywcze
Non-Alcoholic beverages, fruit & vegetables, grocery

Wysoka i stabilna jakość produktów CE Prodtovari - jest 
wynikiem wyjątkowej bazy intelektualnej i technicznej 
ustanowionej w zakładzie, europejskiego systemu kon-
troli jakości i twórczej pracy zespołu przedsiębiorstwa. 
Wszystkie te obiekty pozwalają na wykonanie indywi-
dualnych zamówień na rozwój i produkcję przepisy 
na przetwory owocowe, jagodowe i warzywne, 
naturalne i rekonstytuowane soki.

High and stable quality of produсts of CE Prodtovari - it's 
a result of the unique intellectual and technical base 
established in the facility, European quality control system 
and creative work of the team of enterprise.All these let 
facility complete individual orders on development 
and production of recipes of fruit, berry and vegetable 
preserves, natural and reconstituted juices and soft drinks.

Chisinau 150
Belgorod-Dniester
67700
Ukraine
+38 0487843207

zvdprod@gmail.com
www.prodtovari.com.ua

Centrum Prawa Żywnościowego G13
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Ceylon Fresh Teas (Pvt) Ltd. D10
Kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa
Tea & coffee, private label & contract manufacturing

We export Ceylon Tea under Zylanica Brand and under 
Private label with quality and hygiene. Our warehouse 
maintains standards of ISO 22,000:2005, HACCP & GMP. 
We supply Black Tea, Green Tea, Flavoured Tea as Loose 
packets & Tea Bags. We welcome you to see our Products 
available at http://zylanica.lk/e-catalogue.jpg. 
Contacts info@cfteas.com / Samantha@cfteas.com  
or +94 112549411 / +94777717644.

No. 62, Ambathale Road, 
Kohilawatta,
Angoda
10620
Sri Lanka
+94 11 2 549 411
+94 11 2 549 410
info@cfteas.com
www.zylanica.lk
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changnyeong doriwon E23
Produkty spożywcze, usługi i technologia dla branży spożywczej
Grocery, food services & technology

This premium all-purpose cooking sauce is fermented 
over 30 days with a mixture of a liquid fermented garlic /  
plum undiluted solution / persimmon vinegar / mixed soy 
sauce / sugar etc,.
You can make delicious pickles by simply pouring sauce 
on various vegetables.
It is an all-purpose food source that can be used in various 
dishes.

103-25, Oncheon-ro Yeong-
san-myeon, Changnyeong-
-gun, Gyeongsangnam-do 
Korea
Changnyeong-gun
South Korea, 50348
South Korea
+82 55 521 6622
+82 55 521 6621
0168705423@naver.com
www.doriwon365.co.kr
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Cheong mi Inc. E23
Mrożonki
Frozen food

96, Suam-ro, Uiryeong-eup,
Uiryeong-gun, Gyeongsan-
gnam-do
52158
South Korea
+82 055 572 0050
+82 055 572 0051
sieg1976@naver.com
www.cheongmi.co.kr

CHP KERAMESKLUSIV D15
Napoje alkoholowe, usługi i technologia dla branży spożywczej
Alcoholic beverages, food services & technology

We produce exclusive ceramic bottles
EXCLUSIVE CERAMIC BOTTLE is CHOICE of the BEST
PRODUCERS become the best with us

Do you want to showily present your strong drinks among 
numerous brands on a store counters? We know what you 
need!
Ceramic shtof-bottle, exclusive ceramic bottle, porcelain 
shtof-bottle, souvenir bottle – you can call it as you wish. 
We produce refined and exquisite ceramics.

strit Novosodovskaya 
Ploschadka dom 2
Slaviansk
84101
Ukraine
+38 0990466410 
+38 0673902578 
+38 0999612916
vladimir@keram-don.com.ua
www.keram-don.com.ua
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CNF KEYWONGLOBAL CO.,LTD E23
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

We are carrying out all the work fairly and reasonably.
Based on strict management of food ingredients and 
sanitation safety, the company is making food considering 
the health of its customers.
We are constantly striving to introduce our products to 
the world market through exports.
Our technical skills and certifications fungal inhibitor 
using low-temperature sterilizer HACCP Certification.29, HYEONPO-RO, GUNBUK-

-MYYEON
HAMAN-GUN, GYEONGSAN-
GNAM-DO
52063
South Korea
+82 55 585 3357
+82 55 585 3359
cnf_master@naver.com
www.ecnf.co.kr

Coffee Group B53
Kawa i herbata
Tea & coffee

Coffee Group to rodzinna firma z siedzibą w Rzymie, 
we Włoszech. Naszą misją jest oferowanie dobrej jakości 
kawy od 1988 roku. Zadowolenie klienta jest naszym 
głównym priorytetem. Produkujemy palone ziarna 
kawy o jakości Espresso, kapsułki kawy i kapsułki kawy. 
Współpracujemy z barami, kawiarniami, restauracjami 
i biurami. Aby zakosztować naszego produktu, odwiedź 
nas!

Coffee Group is a family based company located in Rome, 
Italy. Our mission is to offer good quality coffee since 
1988. Customer's satisfaction is our main priority. 
We produce roasted Coffee Beans for Espresso's quality, 
coffee pods and coffee capsules like Nespresso, Lavazza, 
A Modo Mio. We work with Bars, Coffee Shops, Restau-
rants and Offices. To taste our product come to visit us!

Via Gamalero 13 A/B
Rome
00166
Italy
+39 0661563800

caffebraccio@gmail.com
www.coffeegroup.it
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CONSORZIO ITAFOOD B41
Produkty spożywcze
Grocery

We are "messengers" of traditional Italian food.
A wide range of products, many specialties of different 
food categories. Each selected product is a key element 
of the kitchen and the table of all the houses worldwide. 
The most representative italian companies, living realities 
that have made Italian being a reason of dignity, 
high standards of taste and quality that is hard to find 
elsewhere.

VIA ROMA 27
CASERTA
81100
Italy
+39 081 833 2471

INFO@ITAFOODCONSORZIO.IT
WWW.ITAFOODCONSORZIO.IT

Consorzio tutela formaggio Asiago B81
Nabiał, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Dairy, associations, institutions and others 

Konsorcjum ds. Ochrony sera Asiago jest stowarzysze-
niem złożonym z producentów serów i przypraw. Jego 
zadaniem jest ochrona, promocja, rozwój i informacja 
konsumencka w odniesieniu do sera Asiago DOP.
Świeży Asiago to ser o młodym smaku i smaku mleka 
świeżego od krowy, topiący się w ustach, uwalniający 
słodkie i lekko kwaśne nuty.
Aged Asiago to aromatyczny ser o silnej osobowości.

The Consortium for the Protection of Asiago Cheese is an 
association composed of cheese makers and seasoners. 
It is tasked with protection, promotion, development and 
consumer information with regard to Asiago DOP cheese.
Fresh Asiago is a cheese with a young flavour and a taste 
of milk fresh from the cow, melting in the mouth to 
release sweet and slightly sour notes.
Aged Asiago is a flavourful.

Corso Fogazzaro 18
Vicenza
36100
Italy
+39 0444 321758
+39 0444 321758
info@formaggioasiago.it
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CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO GORGONZOLA B81
Nabiał, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Dairy, associations, institutions and others

Ochrona, promocja, waloryzacja, informowanie 
konsumenta i ogólna troska o interesy związane 
z oznaczeniem "Ser Gorgonzola CHNP".
Gorgonzola jest miękką, tłustą, surową pastą, serem 
erborynowanym, produkowanym wyłącznie z mleka 
z obszaru CHNP. Ser Gorgonzola ma przenikliwy, mocny 
i typowy zapach.

Protection, promotion, valorization, information of the 
consumer and general care for the interests related to the 
designation “Gorgonzola cheese P.D.O.”
Gorgonzola is a soft, fat, raw paste, erborinated cheese, 
produced exclusively with milk from the P.D.O. area. The 
Gorgonzola cheese has a penetrating, strong and typical 
fragrance.

VIA COSTA, 5/C
NOVARA
28100
Italy
+39 0321 626613
+39 0321 390936
info@gorgonzola.com
www.gorgonzola.com

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP B81
Nabiał
Dairy

The Consortium's main objective is the protection 
of production and trading of Pecorino Toscano PDO 
in accordance with European regulations and with 
international conventions regarding the use of the 
Protected Designation of Origin. It is a cheese with 
a soft or semi-firm consistency, produced exclusively 
from full-fat sheep'smilk.

Via Giordania, 227
Grosseto
58100
Italy
+39 0564 20038
+39 0564 429504
info@pecorinotoscanodop.it
www.pecorinotoscanodop.it
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CRISPA SNACKS LLC D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty premium
Healthy and organic products, delicatessen

Crispa Snacks LLC jest azerbejdżańską firmą produku-
jącą zdrowe przekąski. Produkujemy wysokiej jakości 
suszone chipsy jabłkowe, z  jabłek takich jak Royal Gala 
(czerwone) i Granny Smith (zielone). “Crispa Snacks” 
w najbliższym czasie planuje zwiększenie różnorodności 
produktów. Jako nowe produkty planujemy wpro-
wadzić suszone truskawki, kiwi, owoce kaki i chipsy 
bananowe.

The “Crispa Snacks” LLC is an Azerbaijan based healthy 
snack production company. We properly produce quality 
dried apple chips, consist of Royal Gala (red) and Granny 
Smith (green) varieties. We don’t use any old fruit in our 
chips. 
Crispa Snacks plans to increase product varieties in a short 
time. We will produce dried strawberry, kiwi, persimmon 
and banana chips as our new products.

Binagadi District, 1250th 
Lane, Building 15°, 
Apartment 5
BAKU
AZ1115
Azerbaijan
+994 502714040

info@crispa.az
www.crispa.az

CROTOPACK J2
Usługi i technologia dla branży spożywczej, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Food services & technology, private label & contract manufacturing, delicatessen

Crotopack dostarcza kompleksowe rozwiązania 
dotyczące butelek i słoików szklanych, kamionkowych 
oraz ceramicznych z dedykowanymi do nich 
zamknięciami. Jesteśmy od 12 lat przedstawicielem 
kilku producentów i hut działających w Europie. 
Na rynku opakowań, zajmujemy się dostarczaniem 
rozwiązań, które wyróżniają produkty naszych klientów.

Crotopack offers a substantial range of generally available 
bottles, jars and closures in a variety of shapes, sizes and 
colours. We also work with materials such as glass, 
ceramics, plastics, and metal to develop bespoke products 
for our customers in the food and alcohol industry.

Pl. Solny 14/3
Wrocław
50-062
Polska
+48 71 790 58 38

biuro@crotopack.com
www.crotopack.com
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Cárnicas Serrano B102
Produkty spożywcze, mięso i drób
Grocery, meat & poultry

Serrano is a food company specialized in meat products 
such us Serrano ham,Chorizo, Salami and Tapas. 
A company founded in 1959 which has been growing 
continuously both in terms of volume and turnover. 
This progression has been possible due to the 
commitment towards innovation and market 
diversification; Serrano’s brand is available in the main 
national and international distribution channels.

C/Villa de Madrid, 45.
Valencia
46988
Spain

marketing@cserrano.es
www.cserrano.com

D Fruits D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Firma DAD jest największym hurtowym dostawcą 
owoców. DAD jest słusznie uważany za jednego z
 najlepszych producentów owoców, nie tylko w Rosji, 
ale również daleko poza jej granicami. W Azerbejdżanie 
DAD oznacza "smak". To nie przypadek, że wybraliśmy 
taką nazwę - tylko doskonały smak wyróżnia owoce 
najwyższej jakości uprawiane w naszych ogrodach.

DAD is the largest wholesale fruit supplier. DAD is 
deservedly considered one of the best fruit producers, 
not only in Russia but also far beyond its borders. In Azeri 
DAD means "taste." That is not accidental that we chose 
such name - just excellent taste distinguishes premium 
fruits grown in our gardens.

Baku

Azerbaijan
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DAECHUN LAVER CO., LTD. E22.2
Ryby i owoce morza, produkty spożywcze
Fish & seafood, grocery

425-21 DAEHAE-RO
BORYEONG-SI
34391
South Korea
+82 41 932 9292
+82 41 932 2855
dcmkim2877@hanmail.net
www.9329292.co.kr

Daedong Korea Ginseng Co.,Ltd E22.4
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Daedong Korean Ginseng Co., Ltd has been devoting itself 
to developing a variety of red ginseng products, under 
the slogan,Top Quality Product, Globalized Product, 
Popularized Product, for the people seeking for 
improvement of health and living standard, for growing 
juveniles, for women busy at work and leisure activity, 
and for all consumers.586 GunBuk-Ro, Gunbuk-

-Myeon, Geumsan-Gun, 
ChungNam
South Korea
+822 964 8803
+822 964 8808
hjh8078@ddkorea.co.kr
www.ddkorea.co.kr
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DAMRO EXPORTS (PVT) LTD D11
Kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa
Tea & coffee, private label & contract manufacturing

DAMRO TEA-  Damro possess over 5,000 hectares 
of lush tea plantations, spread across all major 
tea-growing regions in Sri Lanka, from the low lying 
valleys of Sabaragamuwa to the central hills at elevations 
exceeding 1,500 meters.15 factories producing 
Rotorvane, Orthodox, CTC, and Green tea. The annual 
combined quantity of tea produced on estates of Damro 
exceed over 08 million kilograms.

590,GALLE ROAD
COLOMBO-03
00300
Sri Lanka
+94 77 757 9304
+94 33 22 99 000
amila@damrotea.com
www.damrotea.com

"Darida", Private interprise F5
Napoje bezalkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, private label & contract manufacturing

"Darida"jest czołową firmą z 25-letniej historią 
w Republice Białoruś. Firma produkuje mineralną 
i naturalną pitną wodę oraz różne napoje. To jest 
pierwsza białoruska woda certyfikowana do sprzeda-
ży rynkach krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj produkt 
"Daridy"są szeroko znane na rynku krajowym i za jego 
granicą: na Litwie, Łotwie w Estonij, Rosj, Maroku,
Hiszpani i inych krajach.

"Darida" is a leading company with a 25 years` history in  
Belarus. It produces natural mineral and drinking waters 
as well as soft drinks. It is the first Belarussian water 
certified for the European Union markets. Today "Darida" 
products are widely known and successfully distributed 
both within the internal market and abroad - in Lithuania, 
Latvia, Estonia, Russia, Spain and others.

1a, Lineynaya str.
Zhdanovitchi
223028
Belarus
+375 17 500 16 67
+375 17 500 16 68
ved@darida.by
www.darida.by
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Dary Natury G4
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata
Healthy and organic products, grocery, tea & coffee

Firma "Dary Natury" specjalizuje się w produkcji 
ekologicznych produktów od 1990 roku. Stosujemy 
surowce zebrane w pobliskich lasach i gospodarstwach 
ekologicznych. Oferujemy szeroką gamę produktów 
pojedynczych ziół, mieszanek ziołowych, przypraw, olei, 
nasion, przetworów i napoi.

"Dary Natury" Company specialises in the production 
of organic products since 1990. We use raw materials 
collected in the nearby forests and harvested in organic 
farms. We offer a wide range of single herbs products, 
herbal blends, spices, oils, seeds, preserves and beverages.

ul. Koryciny 73
Koryciny
17-315
Polska
+48 85 672 32 32
+48 85 656 83 64
biuro@darynatury.pl
www.darynatury.pl

DEKRA Certification Sp. z o.o. C32
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

DEKRA w Polsce to część koncernu DEKRA SE 
–  światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa. 
Dzięki kompleksowej wiedzy ekspertów DEKRA 
oferujemy usługi m.in. w zakresie: certyfikacji systemów 
zarządzania (w tym dla branży spożywczej), certyfikacji 
osób, audytów procesów i standardów oraz badań 
i certyfikacji wyrobów.

ul. Legnicka 48H
Wrocław
54-202
Polska
+48 71 780 47 77 do 78

marketing.pl@dekra.com
www.dekra-certification.
com.pl
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Distillerie des Moisans E26
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Budujemy rynki eksportowe dla produktów Distillerie 
des Moisans w stałym tempie, krok po kroku podbijamy 
nowe rynki, wybierając wyłącznie importerów, którzy 
specjalizują się w budowaniu marki, a także interesują 
się małymi, wysokiej jakości markami Cognac, French 
Gin, Rum, French Brandy, aby dodać je do swojego 
portfolio.
Véronique i Roland LEGARET, właściciele Distillerie.

We are building our export markets for Distillerie des 
Moisans products at a steady pace and are conquering 
new markets step by step, selecting exclusive importers, 
who are themselves specialized in brand building and are 
also interested in small, high quality brands of Cognac, 
French Gin, Rum, French Brandy, to add to their portfolio.
Véronique and Roland LEGARET, the owners of Distillerie.

9 Impasse des chais
Sireuil
16440
France
+33 633465446
+33 545905545
alykhota@moisans.com
www.deaucognac.com

DOLCERIE VENEZIANE SRL B56
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

Firma produkuje specjalne produkty na Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Halloween, Walentynki; 100% produkcja 
ręczna; Jakość surowców, ręczna obróbka i oryginalność 
opakowań to atuty, które pozwoliły nam wyróżnić się 
na wielu rynkach; Klienci: Carrefour, Auchan, Kaufland, 
Spar, CostPlus, OMV, Metro, LaGardere, MegaImage, 
Selgros, Eurospin, Migross.

The Company producing special products for Christmas, 
Easter, Halloween, Valentine’s day; 100% handmade 
producing; The quality of the raw materials, the manual 
processing and the originality of packs are the strengths 
that have enabled us to differentiate ourselves in many 
markets; Clients: Carrefour, Auchan, Kaufland, Spar, 
CostPlus, OMV, Metro, LaGardere, MegaImage, Selgros, 
Eurospin, Migross.

VIA SAN MICHELE, 71
CASALE SUL SILE
31032
Italy
+39 0422822737
+39 0422 821506
INFO@DOLCERIEVENEZIA-
NE.IT
WWW.DOLCERIEVENEZIANE.IT
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DONGASTRONOM F19
Napoje bezalkoholowe, ryby i owoce morza, produkty spożywcze, mięso i drób, 
produkty premium
Non-Alcoholic beverages, fish & seafood, grocery, meat & poultry, delicatessen

Juan Ajuriaguerra, 9-4
Bilbao
48009
Spain
+34 603 794 397

gasekporada@o2.pl
www.dongastronom.pl

DONNACHIARA B5
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Donnachiara, winery located in Montefalcione (Avellino), 
with its vineyards that stretch along the hills typical 
of the Irpinia land, produces white wines and red wines 
of high quality including Greco di Tufo, Fiano di Avellino, 
Aglianico and Taurasi DOCG.Another key aspect of the 
Donnachiara philosophy is the attention to the 
environment the winery has been awarded as sustainable 
by Lega Ambiente.

Via Guerriero 8
Avellino
83100
Italy
+39 0825977135
+39 0825977784
amministrazione@donna-
chiara.it
www.donnachiara.com
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East Asia Palm Products Sdn. Bhd. D6
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze, dodatki do żywności
Confectionary and bakery, grocery, food ingredients

EAPP is the largest margarine company and a brand 
leader in Borneo, Sarawak. Having long-standing 
expertise  in the formulation of healthy Margarines 
and dairy fats products, EAPP has extensive product 
range combines to offer a wide scope of services. EAPP's 
customised solutions are able to fulfil simpler to complex 
requirements.1063, Assar Senari Industrial 

Complex, Jalan Bako
Kuching
93050
Malaysia
+60 135768888
+60 82432316
andrew_nguang@eagroup.
com.my
www.eapp.com.my

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3
Usługi i technologia dla branży spożywczej, produkty premium
Food services & technology, delicatessen

Wyłączny dystrybutor maszyn czyszczących „Gansow 
Premium” w Polsce. W ofercie firmy maszyny szorująco-
-zbierające, zamiatarki, odkurzacze przemysłowe oraz 
urządzenia do całorocznego utrzymania czystości 
terenów zewnętrznych. Innowacyjne rozwiązania 
dla wielu branż, w tym branży spożywczej. Wysoka 
efektywność i oszczędność czyszczenia oraz długa 
żywotność to cechy wyróżniające nasze urządzenia.

ul. Mikulczycka 2
Ziemięcice
42-675
Polska
+48 32 231 76 81
+48 32 232 06 23
ecoclean@gansow.pl
www.gansow.pl
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ELIAMA ELLISFARM G21
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty premium
Healthy and organic products, delicatessen

Our family’s gifted us an authentic Extra Virgin Olive Oil 
comes from the climatological and ground earth features, 
that considered to be the finest quality of the Crete. Our 
area is the centre of island and has a long tradition in the 
production E.V.O.O. Our authentic E.V.O.O. is deep green in 
colour, which is raw and once only available thru and turn 
of the century. Produced in limited quantity.Agia Varvara, Heraklion, 

Crete
70003
Greece
+30 2894022004

ellisafarm@gmail.com
www.ellis-farm.com

ELIS F10
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, private label & contract manufacturing

Firma ELIS z siedzibą w Tuchomiu jest firmą rodzinną 
z długoletnią tradycją.
Historia nasza sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
to stawialiśmy pierwsze kroki jako producent chałwy. 
Przez te wszystkie lata kładliśmy nacisk na rozwój 
i doskonalenie naszej działalności.  W swojej ofercie 
posiadamy chałwę pod marką - Sułtan, która jest 
wytwarzana ręcznie bez syropu glukozowego oraz 
oleju palmowego.

The ELIS company with headquarters in Tuchom is 
a family company with a long tradition.
Our history dates back to the nineties, when we took 
our first steps as a producer of halva. Throughout all 
these years, we have focused on the development and 
improvement of our business. We offer halva under the 
brand - Sultan, which is made by hand, without glucose 
syrup and palm oil.

ul. Gdyńska 32
Tuchom
80-209
Polska
+48 58 625 92 38

sekretariat@deniz.pl
www.deniz.pl
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ENCEKO SERWIS C36
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

Jesteśmy producentem suszarni przemysłowych 
i półprzemysłowych do owoców, warzyw, ziół i grzybów. 
W naszej ofercie mamy suszarnie komorowe, tunelowe, 
taśmowe, bębnowe suszące konwekcyjnie, kontaktowo, 
próżniowo oraz w podczerwieni. Zaawansowane układy 
sterowania od wielu lat są naszym znakiem rozpoznawczym. 
Budujemy na indywidualne zamówienie po szczegółowej 
analizie potrzeb i wymagań klienta.

We are a manufacturer of industrial and semi-industrial 
dryers for fruit, vegetables, herbs and mushrooms. In 
our offer we have chamber, tunnel, belt and drum dryers 
using convection, contact, vacuum and infrared methods 
of drying. We pride ourselves in developing advanced 
control systems for our dryers.  Our dryers are customized 
to meet individual needs and requirements of every 
client.

ul. Napoleońska 82
Glinianka
05-408
Polska
+48 22 243 30 82

enceko@enceko.pl
www.enceko.pl

English Tea Shop Polska J14
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, 
produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, tea & coffee, delicatessen

English Tea Shop: wyjątkowa angielska marka, oferująca 
tylko najlepsze gatunkowo, ręcznie zbierane herbaty. 
Jej walory smakowe docenią nawet najbardziej 
wymagający klienci. Plantacje zlokalizowane są 
w herbacianym raju - na Sri Lance. Firma stawia 
na organiczność oraz ekologię. Wiele produktów 
posiada certyfikat Fairtrade - sprawiedliwy handel.

ul. Grota Roweckiego 116
Wrocław
52-232
Polska
+48 607 432 297

kontakt@englishteashop.pl
www.englishteashop.pl
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ENZYMPRO (POLAND) SP. Z O.O. J23

European Federation of Associations of Health Product 
Manufacturers (EHPM) H17

Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

EHPM was created in 1975 and represents approximately 
1,600 health-product manufacturers in 13 European 
countries. Through our member associations we aim to 
provide consumers with safe, science-based, high quality 
products as well as accurate and helpful information 
about their nutritional value and use.

Rue des Colonies 56
Brussels
B-1000
Belgium
+ 32 2 721 64 95

www.ehpm.org

evoopremium H13
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, delicatessen

evoopremium jest pierwszym w Polsce specjalistycznym 
butikiem oliwnym, założonym przez Monikę Solińską 
– pasjonatkę i eksperta w dziedzinie oliwy z oliwek. 
Specjalizujemy się w wyborze, imporcie i dystrybucji 
najlepszych na świecie oliw z oliwek (EVOO). 
Współpracujemy z zaufanymi i uznanymi producentami 
z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Grecji, prowadzącymi 
uprawy - chroniąc środowisko i jakość.

evoopremium is the first in Poland premium olive oils 
boutique founded by Monika Solińska – olive oil 
enthusiast. We are specialized in selection, import and 
distribution of the best extra virgin olive oils (EVOO) in the 
world. We promote trusted producers of olive oil, mainly 
from Spain, Portugal, Italy and Greece, who practice 
sustainable farming and protect both environment and 
olive heritage.

ul. Wieluńska 1/121
Warszawa
01-240
Polska
+48 450 048 000

contact@evoopremium.shop
www.evoopremium.shop



111

W
YS

TA
W

C
Y 

| E
X

H
IB

IT
O

RS
 

eWitaminy Sp. z o.o. (dystrybutor marki Puritan's Pride) H21
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Puritan’s Pride jest renomowanym amerykańskim 
producentem suplementów diety, istniejącym od ponad 
40 lat i do dnia dzisiejszego cieszącym się nieprzeciętną 
popularnością wśród klientów rynku amerykańskiego. 
Od 2012 r. sukcesywnie wprowadzamy markę Puritan's 
Pride na rynek polski. Proponujemy swoim klientom 
najbardziej konkurencyjną zarówno cenowo, jak 
i jakościowo ofertę produktów.

ul. Lwowska 31/101
Oleśnica
56-400
Polska
+48 537 756 300

biuro@ewitaminy.pl
www.ewitaminy.com

Excellence.SA H15a
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty spożywcze
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, private label & contract 
manufacturing, grocery

Excellence SA to jeden z największych polskich produ-
centów syropów. Od 1992 dostarcza klientom wysokiej 
jakości produkty. W ofercie, obok syropów klasycznych, 
syropów egzotycznych, znajdują się soki, napoje, 
nowatorskie napoje z ziarnami bazylii, suplementy 
diety oraz musy owocowe. Od 2017 firma Excellence 
jest producentem ekologicznej marki I am Bio.

Excellence SA is one of the bigest Polish producers of 
syrups. Since 1992, provides customers with high quality 
products. In addition to classical syrups and exotic syrups, 
the offer includes juices, drinks, innovative drinks with 
basil seeds, dietary supplements and fruit mousses. 
Since 2017, the Excellence company is the producer 
of the organic brand I am Bio.

ul. Lipa 20
Stryków
95-010
Polska
+48 42 719 81 12

biuro@syropy.eu
www.excellence-sa.com
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ExcelVite Sdn. Bhd. D6
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, dodatki do żywności
Healthy and organic products, grocery, food ingredients

ExcelVite jest największym i jedynym certyfikowanym 
przez PIC/S cGMP producentem naturalnego barwnika 
i prowitaminy A z kompleksu mieszanego karotenu 
(EVTene ™) oraz kompleks tokotrienoli / tokoferolu 
(EVNol ™) z nie-GMO malezyjskiego olejku palmowego 
z pierwszego tłoczenia. ExcelVite jest członkiem RSPO 
i ma politykę zrównoważonego rozwoju dla wszystkich 
produktów.

ExcelVite is largest and only PIC/S cGMP-certified producer 
of natural colourant and pro-vitamin A of mixed-carotene 
complex (EVTene™), and tocotrienols/tocopherol complex 
(EVNol™) from non-GMO Malaysian virgin red palm oil. 
ExcelVite is a member of the Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) and has a sustainability policy in place for 
all products.

Lot 56442, 7 1/2 Mile, Jalan 
Ipoh/Chemor
Chemor / Perak
31200
Malaysia
+60 05 2014 192
+60 05 2014 213
info@excelvite.com
www.excelvite.com

Exotic Food PCL D14
Produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Grocery, private label & contract manufacturing

Manufacturing, Exporting & Trading
House Brand: Exotic Food, Thai Pride, Coco-Loto
Signature Product: Sweet Chilli Sauce,
Sriracha Hot Chilli Sauce (USA Style) Pet Bottle,
Thai Curry Paste, Wok Sauce, Satay Sauce,
Coconut Juice with Pulp

Laem Chabang Industrial 
Estate (EPZ 2) 49/42 Moo 5, 
Tung Sukala, Sriracha
Chonburi
20230
Thailand
+66 038491485
+66 038401493
aphirak@exoticfoodthailand.
com
www.exoticfoodthailand.com
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Farko MMC D14a
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, grocery

"Farko" LLC jest firmą produkującą żywność, która 
w pełni spełnia nowoczesne standardy i wymogi higie-
niczno-sanitarne. Nasza firma produkuje obecnie 
38 odmian kruchych przekąsek o różnych smakach 
i formach, od paluszków kukurydzianych po ciastka.

"Farko" LLC is a food producing company  that meets 
fully compatible with modern requirements and 
nitary - hygienic requirements. Nowadays, our company 
produces 38 varietie off diffrent taste and forms of dried 
crust, corn sticks, gozinaki and snacks.

Zahid Xalilov 59, flat 22
Baku
AZ1073
Azerbaijan
+994 502716700

farko.mmc@gmail.com
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Farma Świętokrzyska Sp. z o.o. H10
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce 
i warzywa, produkty spożywcze
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery

Farma Świętokrzyska to największy producent warzyw 
ekologicznych w Polsce. Firma a zarazem gospodarstwo 
ekologiczne prężnie działa i rozwija się. Farma Święto-
krzyska funkcjonuje w myśl idei "z miłości do eko 
jakości". Pracowników łączy pasja dbałości o każde 
warzywo. Dostarczają konsumentom produktów 
najwyższej jakości, wolnych od szkodliwych nawozów. 
Obecnie gospodarstwo liczy ponad 100 hektarów.

The Świętokrzyska Farm is the largest producer of organic 
vegetables in Poland. The company and the organic farm 
thrive and develop. The Świętokrzyska farm functions 
according to the idea of   "for love of eco quality". The 
employees share a passion for every vegetable. They 
provide consumers with products of the highest quality, 
free of harmful fertilizers. Currently, the farm has over 
100 hectar.

ul. Boria 8
Ćmielów
27-440
Polska
+48 601 411 075

farmaswietokrzyska@gmail.com
www.farmaswietokrzyska.pl
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FATTORIA ITALIA B52
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Fattoria Italia produkuje wysokiej jakości kostki 
i przyprawy oraz niepowtarzalny smak, a dzięki 
innowacyjnemu systemowi produkcji, "procesowi 
na zimno", cała produkcja pozostaje stabilna w czasie, 
wszystkie właściwości odżywcze i organoleptyczne 
surowców.
Dzięki tej charakterystyce firma jest w stanie utrzymać 
niezmienione wszystkie walory odżywcze składników.

Fattoria Italia produces high quality cubes and 
condiments and a unique taste. Thanks to the innovative 
production system, the "cold process", the entire 
production remains stable over time, all the nutritional 
and organoleptic characteristics of the raw materials.
Thanks to this characteristic, the company is able to 
maintain unaltered all the nutritional qualities of the 
ingredients.

VIA MALANOTTE, 888
MONTIANO
47020
Italy
+39 0547 80401

fattoria@fattoriaitalia.eu
www.fattoriaitalia.eu

Fattoria Lavacchio Winery B33
Napoje alkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Alcoholic beverages, healthy and organic products

Fattoria Lavacchio, located only 18 km south bound of 
Florence on the hills of Montefiesole,is a typical family 
owned farm, devoted to the cultivation and production  
of Organic wines and oil,combining the most authentic 
production  methods  with innovative technologies. Our 
wines  are produced in a natural way,without addiction 
of yeasts and comtain approx a third of sulfites allowed 
by law.

Via  di MOntefiesole,55
Pontassieve (Firenze)
50065
Italy
+39 055 8317472
+39 055 8317395
commerciale@fattorialavac-
chio.com
www.fattorialavacchio.com
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FIASCONARO SRL B71
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje alkoholowe
Confectionary and bakery, alcoholic beverages

Fiasconaro company’s core business consists in 
producing Panettone and Colomba, traditional Christmas 
and Easter Cake. Unmistakable sign of identification 
of baked Fiasconaro products is the natural leavening, 
a very slow fermentation process that takes about 
36 hours. The ‘panettone’, the typical Christmas cake from 
Milan, conceived differently under a Sicilian point of view.

PIAZZA MARGHERITA 10
CASTELBUONO
90013
Italy
+39 0921677132
+39 0921676800
fiasconaro@fiasconaro.com
www.fiasconaro.com

FIORDELISI SRL B93
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, produkty spożywcze, 
marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery, private label & contract 
manufacturing, delicatessen

Fiordelisi srl is an Italian company leader in production 
of Sundried and semi dried vegetables, mainly tomatoes. 
Moreover, Fiordelisi produces a wide range of antipasti.  
Fiordelisi processes the vegetables grown in its own 
farms, so that thanks to experience and manufacturer 
capability the company is able to follow all the products 
processing "from field to fork" .

sp 88 stornarella - ascoli 
satriano , km 0+600
stornarella
71048
Italy
+39 0885437024
+39 0885437003
info@fiordelisisrl.com
www.fiordelisisrl.com
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First Class Food Monika Czyżewska-Woskowska K13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, 
fish & seafood, grocery

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem najwyższej jakości, 
certyfikowanych produktów ekologicznych w Polsce. 
W naszym portfolio znajdą Państwo m.in. królewską 
oliwę z oliwek extra virgin (CORTIJO DE SUERTE ALTA), 
przetwory z dzikich ryb (PESASUR), portugalskie oliwki 
(DE PRADO) i zdrowe żelki dla dzieci (BioBon).

We are exclusive distributor of high quality, certified, 
ecological products for the area of Poland. In our portfolio 
you will find royal extra virgin olive oil (CORTIJO DE 
SUERTE ALTA), wild fishes (PESASUR), Portuguese olives 
(DE PRADO) and healthy jelly beans for kids (BioBon).

ul. Konopnica 90H
Konopnica
21-030
Polska
+48 606 561 561
+48 815 278 427
biuro@firstclassfood.pl
www.firstclassfood.pl

Fit Meat J24

FOOD FORUM D18
Nabiał, produkty spożywcze
Dairy, grocery

Food Forum company  produces different kinds of Greek 
antipasti delicacies such as stuffed peppers (cherry, bell 
pepper, green long pepper, honey pepper), mushrooms, 
artichokes etc., and Greek olives, (green, kalamon, black 
Amfissis), whole, pitted and stuffed. Our philosophy 
is based on the combination of quality and  innovation   
in order to satisfy the consumer’s needs.

NEW MAGNISIA
THESSALONIKI
57008
Greece
+30 2310 788 804

ff@food-forum.gr
www.food-forum.gr
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FoodFakty D26
Usługi i technologia dla branży spożywczej, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Food services & technology, associations, institutions and others 

FoodFakty.pl to platforma wymiany informacji kluczo-
wych dla branży spożywczej. Umożliwia zapoznanie się 
z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami 
w prawie żywnościowym oraz nowymi technologiami 
w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności. 
FoodFakty.pl dociera do ponad 100 000 osób z branży 
spożywczej, które podejmują ważne decyzje w swoich 
organizacjach.

FoodFakty.pl is food information portal  for professionals 
that provides the opportunity to familiarise with the most 
important market trends, changes in food law and new 
technologies for quality and food safety. FoodFakty.pl 
reaches more than 100 000 people in the food and 
beverage industry, who make important purchasing 
decisions in their organizations.

ul. Serwituty 25
Warsz
02-233
Polska
+48 501 370 590

foodfakty@foodfakty.pl
www.foodfakty.pl

FreeYu K7
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

Marka FreeYu oferuje zdrowe batony 100 kcal, batony 
owocowo-warzywne, owocowo-zbożowe i proteinowe. 
Część dedykujemy osobom na diecie wegańskiej oraz 
nietolerującym pszenicy. Nasze wyroby są tworzone 
na bazie starannie wyselekcjonowanych składników, 
co gwarantuje wysoką jakość i walory smakowe. 
Wszystkie nasze specjały wytwarzamy, wkładając całe 
serce i zaangażowanie w proces produkcji.

FreeYu brand offershealthy 100 kcal bars, fruit and 
vegetable bars, fruit and cereal and protein bars. Some 
are dedicated to vegans and people with wheat 
intolerance. Our products are manufactured based on 
carefully selected ingredients, which guarantees high 
quality and flavor characteristics. All of our delicacies are 
created with the utmost diligence and great involvement 
in the whole process.

ul. Nyska 21
Otmuchów
48-385
Polska
+48 77 401 72 00

sekretariat@zpcotmuchow.pl
www.freeyu.pl
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FSF Olej K4
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Działalność rozpoczęliśmy w 2009r. od dystrybucji oleju 
słonecznikowego. Przez wszystkie lata pracy rozszerzali-
śmy wiedzę i ofertę o kolejne wyspecjalizowane oleje 
i produkty prozdrowotne. Dziś oferujemy szeroki 
asortyment olejów, ekologiczne, bezglutenowe przekąski, 
mąki, makarony, ryż. Współpracujemy wyłącznie 
z producentami, którzy podzielają filozofię, że to jakość 
produktu jest najważniejsza.

Our history started in 2009 with distribution of sunflower 
oil. In the last 10 years, we’ve expanded our knowledge 
and portfolio with specialized oils and health-promoting 
products. Today we offer a wide variety of oils, bio, gluten 
free snacks, seed butter, flour, corn pasta and rice from 
Hungary. We work with producers who share our philosophy 
that the quality of the product is utmost important.

ul. Przemysłowa 10
Katowice
40-020
Polska
+48 785 929 141 
+48 32 347 1713
+48 32 444 6994
info@fsfolej.pl
www.fsfolej.pl

Galicja Europa Sp. z o.o. D19
Napoje bezalkoholowe
Non-Alcoholic beverages

Galicja Europa Sp. z o.o. wchodzi w skład grupy kapita-
łowej T.B. Fruit, która jest niepodważalnym liderem 
na ukraińskim rynku i jednym z największych przetwór-
ców owoców i warzyw w Europie. Pod marką handlową 
Galicia produkowane są naturalne soki NFC, metodą 
bezpośredniego tłoczenia wykorzystując wyłącznie 
wysokiej jakości surowce, rosnące i dojrzewające 
w ekologicznie czystych rejonach Ukrainy.

Galicja Europa Sp. z o. o. is a member of T.B. FRUIT Group, 
which is the undisputed leader of Ukrainian market and 
one of the largest fruit and vegetables processing 
companies in Europe. Under Galicia trademark, Galicja 
Europa Sp. z o.o. sells natural, directly pressed NFC juices, 
produced exclusively from high-quality raw materials 
farmed and ripened in ecologically clean regions of Ukraine.

ul. Sandomierska 109
Dwikozy
27-620
Polska
+48 691 442 872
+48 15 687 46 00
m.przylucki@tbfruit.com
www.galicia.com.ua
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Garimi Co., Ltd E22.8
Ryby i owoce morza
Fish &seafood

Garimi Co., Ltd. is a company specializing in sushinori 
manufacturing, and we carry out every step of the 
seaweed manufacturing process from raw material 
to producing dried seaweed, storing, processing and 
exporting. So we assure you that we have a competitive 
edge over any other company in the world in terms 
of price and quality.2886, Gahwa-ro, Buk-myeon, 

Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do, South Korea
Gapyeong-gun
12400
South Korea
+82 31 581 1118
+82 31 581 7118
seaweed@k-garimi.co.kr
www.k-garimi.co.kr

GAZELLI Group D14a
Marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Private label & contract manufacturing, delicatessen

Azerbaijan
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GHIOTT DOLCIARIA S.R.L. B83
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products

Ghiott Dolciaria of Florence, a leading company in the 
production of typical Tuscan pastry, was founded in 1953 
by a Florentine family of well-known confectioners. Ghiott 
is nowadays on the shelves of large retailers worldwide, 
showing a comprehensive range of typical biscuits and 
pastry. The "Ghiottini", traditional Almond Cantuccini, 
is the core product of the company.

VIA SANGALLO 21
TAVARNELLE VAL DI PESA
50028
Italy
+39 558071221
+39 558071360
export@ghiott.com
www.ghiott.it

GILAN FMCG D14a
Napoje bezalkoholowe, owoce i warzywa, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, fruit & vegetables, grocery, private label & contract manufacturing

Firma Gilan Holding jest jedną z głównych spółek hol-
dingowych Azerbejdżanu. Jego działalność obejmuje 
takie sektory jak przemysł tekstylny i spożywczy, 
rolnictwo, budownictwo, produkcja materiałów 
budowlanych, bankowość, ubezpieczenia, transport 
oraz turystyka. Głównym zakładem produkcyjnym 
jest Gilan Food Town w Gabali, który obejmuje fabryki 
soków, napojów gazowanych.

Gilan Holding is one of the major holding companies 
of Azerbaijan. It’s business activity covers such sectors 
as textile and food industries, agriculture, construction, 
manufacturing of construction materials, banking, 
insurance, transport, and tourism. The major 
manufacturing site is Gilan Food Town in Gabala, 
which includes juice, carbonated drinks.

Chinar Park Business Centre, 
Building 4, 4th floor, office 
38, Ahmad Rajabli str. 225
Baku
AZ1075
Azerbaijan
+994 12 511 68 16

www.gilanholding.com
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GINLAC KUAN E22.9
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, tea & coffee

Kuan Industry Co., Ltd. zajmuje się zawodowo produkcją 
ekstraktu z żeń-szenia i czerwonego żeń-szenia przez 
26 lat i wprowadzaniem Korei na świat. Nasza firma jest 
pierwszym na świecie producentem sfermentowanych 
bakterii kwasu mlekowego czerwonego żeń-szenia, 
Oparty na opatentowanych bakteriach kwasu mlekowe-
go i fermentowanych produktach, przyczynił się 
do wchłaniania żeń-szenia w organizmie.

Kuan Industrial Co., Ltd is a company that has professionally 
produced exported ginseng, red ginseng extract for 
26 years and introduced Korea to the world. Our company 
is the first in the world to develop fermented red ginseng 
lactic acid bacteria, Based on patented lactic acid bacteria 
and fermented products, it contributed to the absorption 
of ginseng in the body.

B1, 13, Bangbaeseonhaeng-
-gil, Seocho-gu, Seoul
Republic of Korea
06760
South Korea
+82 234734051
+82 234734053
sales@zenlac.com
www.ginlac.eu

GIOLLI SP. Z O.O. B44
Kawa i herbata
Tea & coffee

Giolli sp. z o.o. reprezentuje producenta kawy 
– firmę DimenSud Srl z wieloletnią tradycją z siedzibą 
w Pomigliano d'Arco pod Neapolem. Liczni znawcy 
uznają Neapol za światową stolicę dobrej kawy. 
W ofercie: kawa w ziarnach, kapsułkach i saszetkach.

Giolli sp. z o.o. represents DimenSud Srl that is a roasting 
company of great tradition and prestige located in 
Pomigliano d’Arco, near Napoli. The company offers 
a wide range of national and imported blends, coffee 
in beans, pods and capsules.

ul. 11 Listopada 67
Luboń
62-030
Polska
+48 61 8131 947
+48 61 8102 499
info@giolli.pl
www.giolli.pl
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Global Specialty Ingredients D6
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, dodatki do żywności
Confectionary and bakery, food ingredients

GSI focuses on product reliability and sustainability 
for food and non-food industries. The cornerstone of our 
business is our profound knowledge of specialty 
ingredients which we tailored according to manufacturers 
and industries requirements, locally and abroad. 
GSI is committed to provide outstanding service by being 
receptive so that we can provide the best solutions for our 
customers.

Lot 202, Jalan Sungai Pinang 
5/7, Pulau Indah Industrial 
Park Phase 2A
Port Klang
42920
Malaysia
+60 331013500
+60 331014500
gsi@gsi-worldwide.com
www.gsi-worldwide.com

Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Łysoń Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa F2

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze, marka własna & produkcja 
kontraktowa, produkty premium
Confectionary and bakery, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Gospodarstwo Pasieczne Łysoń to rodzinna firma oparta 
na wieloletniej tradycji w branży pszczelarskiej.
W rezultacie naszych doświadczeń, a także w wyniku 
pasji i chęci promowania naturalnych produktów, 
tworzymy wyroby wysokiej jakości z zachowaniem 
najwyższych standardów. W ofercie marki ŁYSOŃ 
znajdują się m. in. słodycze, miody, kosmetyki, świece 
woskowe, lemoniada.

The Lyson is a family company based on a long term 
tradition in beekeeping trade. As a result of our 
experiences as well as a result of passion and the desire 
to promote natural products, we create high quality 
products with the highest standards. The Lyson brand 
offer includes wax candles, honeys, cosmetics and sweets 
and many others.

ul. Racławicka 162
Sułkowice
34-125
Polska
+48 33 875 88 07

poczta@oryginalneprezenty.pl
www.pasiekalyson.pl
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Goy Gol Wine Plant D14a
Napoje alkoholowe, produkty premium
Alcoholic beverages, delicatessen

"Goygol Winery" to przedsiębiorstwo o długich 
tradycjach winiarskich, które prowadzi działalność 
w Azerbejdżanie. Od momentu powstania w 1860 roku, 
organizacja działała pod różnymi nazwami. Winiarnia 
produkuje wina i koniaki z gatunków winogron Merlot, 
Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Muscat, Saperavi, 
Rkatsiteli, Shiraz, Madrasa, Bayanshira oraz White 
Sauvignon.

"Goygol Winery" is the enterprise with long traditions of 
winemaking which is engaged in activity in Azerbaijan. 
Since its inception in 1860, the organization has been 
operating under different names.The winery produces 
wines and cognacs from grades of grapes of Merlot, 
Cabernet-Sauvignon, Chardonnay, Muscat, Saperavi, 
Rkatsiteli, Shiraz, Madrasa, Bayanshira, White Sauvignon.

Azerbaijan

www.xan.az

Grano/Młyn Niedźwiady J2
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Polski producent kasz, płatków, mąk pełnoziarnistych, 
ekologicznych oraz bezglutenowych, mieszanek 
do wypieku oraz gotowych produktów z własnego 
surowca. W chwili obecnej posiada w swojej ofercie 
ponad 120 różnych produktów. 
Firma rodzinna obecna na rynku od 26 lat.

Polish producer of groats, flakes, wholegrain flours, 
organic and gluten-free flours, mixtures for baking 
and finished products from own raw material. At present, 
it offers over 120 different products. 
A family business present on the market for 26 years.

ul. Niedźwiady 59a
Kalisz
62-800
Polska
+48 62 7671768

biuro@mlynniedzwiady.pl
www.mlynniedzwiady.pl
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GROW GROUP AZERBAIJAN LLC D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Firma Greenhouse Combine została założona w 2011 
roku. Nowoczesny rozwój technologii firmy bazuje 
na produkcji wysokiej jakości, smacznych produktów, 
opartych na holenderskiej technologii - bez użycia środ-
ków chemicznych. W szklarni łączy się wszystkie rodzaje 
upraw dla różnych zbiorów o każdej porze roku. 
Ponadto, Greenhouse Combine używa najbardziej 
wydajnego podłoża kokosowego.

Greenhouse Combine was founded in 2011. The state of 
the art is based on the production of high-quality, tasty 
products, based on the Dutch technology, and without 
the use of chemicals. In the greenhouse combines all 
kinds of crops for different crops at any time of the year. 
In the plan, the Greenhouse Combine uses the most 
efficient, coconut substrate, with the help of its own 
business.

A.Ismayilov st. 35
Baku
AZ 1025
Azerbaijan
+99 450 268 49 75 
+99 450 268 49 68
+99 412 496 50 57
info@growgroup.az
www.growgroup.az

Grupa Producentów Ziemniaków KARTOFELEK Sp. z o.o. F3
Owoce i warzywa, produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Fruit & vegetables, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Produkty najwyższej jakości z długim terminem 
przydatności! Zajmujemy się produkcją i przetwór-
stwem ziemniaków i innych warzyw od lat,gdzie 
doświadczenie i dobre praktyki upraw są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie.W swojej ofercie mamy 
produkty surowe i  gotowane/ pasteryzowane 
pakowane vacuum. Odmiany naszych ziemniaków 
i warzyw są starannie wyselekcjonowane i zawsze 
wysokiej jakości.

ul. Lipowa 32
Chrzanów
55-040
Polska
+48 660 210 200

biuro@kartofelek.eu
www.kartofelek.eu
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GUKSIM co., LTD E23
Produkty spożywcze, kawa i herbata
Grocery, tea & coffee

Guksim, który rozpoczął działalność w 2007 roku, 
wprowadził różnorodne produkty chryzantemowe, 
w tym herbata chryzantema, ryż chryzantema.
Nawet teraz badania i rozwój są przeprowadzane 
na bieżąco. Ponieważ celem Guksim jest rozwijanie nie 
tylko chryzantem, ale chryzantem do jedzenia i wyko-
rzystywania do różnych celów w naszym codziennym 
życiu, tworząc w ten sposób "markę Chrysanthemum".

Guksim, which began its business in 2007, has introduced 
diverse chrysanthemum products including chrysanthe-
mum tea, chrysanthemum rice. Even now, R & D is being 
carried out on an ongoing basis. Since it is the goal of 
Guksim to develop not only chrysanthemum to watch but 
chrysanthemum to eat and utilize for various purposes in 
our daily life, thereby creating a ‘Chrysanthemum Brand’.

383 HAKDONG-ro, JINBUK-
-myeon, MASANhappo-gu
CHANGWON
51786
South Korea
+82 55 224 0609
+82 55 224 0236
gyeshic0625@naver.com
www.guksim.com

Gullon J4
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products

Gullon to hiszpańskie ciastka, w ofercie znajdują się 
ciastka z cukrem, ale również ciastka bez cukrowe, 
bezglutenowe i BIO. Wszystkie produkty powstają 
z najwyższej jakości składników, bogate w błonnik 
i wysoko oleinowy olej słonecznikowy.

Gullon offers best quality biscuits. In portfolio you can find 
range with sugar, sugar free, gluten free and BIO. Gullon 
has developed the widest range of sugar free biscuits to 
satisfy every health conscious consumer. All products are 
made with only best quality ingredients, high in fibre and 
high oleic sunflower oil.

ul. Matuszewska 14 bud 4b
Warszawa
03-876
Polska
+48 22 332 32 66
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Gyeongnam Agricultural and Fishery Product Export Association E23
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

Promote agriculture and food industry of Gyeongnam, 
maximize creating high added values, and create 
domestic and foreign markets in order to contribute 
to the growth of the korean economy. Build a strong 
agricultural country, support export, provide business 
training and education, manage supply venders, and plan 
realistic events to make Gyeongnam farmers rich. 

991, Worasan-ro, 
Munsan-eup,
Jinju-si, Gyeongsangnam-do,
52839
South Korea
+82 55 758 1501
+82 55 758 1502
agri@gapea.net
www.gapea.net

"GórWit" Witaminy z Gór F14
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Nasza firma zajmuje się produkcją najwyższej jakości 
konfitur, syropów, oraz napojów owocowych. Nasze 
produkty są w 100% naturalne bez konserwantów 
i wszelakich dodatków. Posiadamy certyfikat Produktu 
Górskiego oraz Wyrobów Naturalnych Polska.

ul. Papieska 114
Bańska Niżna
34-424
Polska
+48 697 158 206

biuro@gorwit.pl
www.gorwit.pl
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HABIO H6
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, produkty premium
Healthy and organic products, tea & coffee, delicatessen

Jesteśmy nie tylko importerem i dystrybutorem 
najwyższej jakości naturalnych produktów wspierających 
zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ale 
również ich najbardziej zaangażowanym ambasadorem.
Oferujemy zioła, czyste suplementy diety, minerały 
i witaminy, pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych 
źródeł i uznanych na całym świecie producentów 
o nieposzlakowanej opinii.

ul. Eskulapów 10
Warszawa
04-403
Polska
+48 788 840 747

biuro@habio.pl
www.habio.pl

HARDY, IL CAFFE' DI MILANO B94
Kawa i herbata
Tea & coffee

ASSAGO, Via Mario Idiomi 
n. 1/39
MILANO
20090
Italy
+39 024880861

serena.terlizzi@caffehardy.com
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Harika Sp. z o.o. D13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, 
grocery, tea & coffee

Specjalizujemy się od 10 lat w dystrybucji szerokiej 
gamy wysokiej jakości produktów z Turcji, które znaj-
dują zastosowanie w  handlu, przemyśle cukierniczym, 
piekarniczym czy wytwórni lodów.
Harika jest wyłącznym importerem na Polskę, Czechy 
i Słowację produktów wiodących producentów żywno-
ści z rynku tureckiego. Specjalizujemy się w owocach 
suszonych, oliwkach oraz bakaliach. Zapraszamy!

Since 2010 we specialize in providing a high quality food 
products from Turkey. Our expertise is dried fruits 
(figs and apricots, hazelnuts, olives, tea and coffee).  
Our products are being used in trade business, as well as 
in confectionery, bakery and ice-cream industry. 
We represent the best producers from Turkey. 
Come and visit our stand!

ul. Trakt Lubelski 135
Warszawa
04-790
Polska
+48 22 299 02 93

info@harika.pl
www.harika.pl

Harke FoodTec E27
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, mięso 
i drób
Confectionary and bakery, healthy and organic products, meat & poultry

HARKE FoodTec oferuje dodatki do cukiernictwa, 
piekarstwa i przemysłu mięsnego. W ofercie znajdują się 
białka, błonniki, organiczne produkty z ryżu i tapioki, 
naturalne ekstrakty roślinne do przedłużenia trwałości, 
zamienniki fosforanów a także pochodne celulozy 
AnyAddy HPMC i MC. Oferujemy rozwiązania 
do produktów bezglutenowych, BIO oraz vege.

HARKE FoodTec offers additives for confectionery, bakery 
and meat industry. The offer includes proteins, fibers, 
organic rice and tapioca products, natural plant extracts 
to extend shelf life, phosphate replacements as well as 
cellulose derivatives of HPMC and MC. We offer solutions 
for gluten-free, BIO and vege products.

Xantener Straße 1
Mülheim a. d. Ruhr
45479
Germany
+49 0208 3069 2000
+49 0208 3069 2300
pharma@harke.com
www.harke.com
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HARS Lucjan Hojda E3
Produkty spożywcze
Grocery

Firma Lucjan Hojda jest jednym z głównych polskich 
eksporterów nasion fasoli. Naszą ważną pozycję 
na rynkach międzynarodowych zawdzięczamy wysokiej 
jakości towarów i profesjonalnej obsłudze logistycznej. 
Jakość naszej produkcji jest zapewniona przez stosowa-
nie certyfikowanych zasad HACCP oraz wprowadzanie 
standardu ISO22000.

The company Lucjan Hojda is one of the leading Polish 
exporters of white beans. By delivering high quality goods 
and professional logistic services we have built strong 
buisness relationships with clients from all over the world. 
The quality of our products is guaranteed by state-of-
-art equipment for cleaning and calibrating. We are fully 
HACCP certified and have implemented the ISO22000 
standard.

ul. Wolica 12
Hrubieszów
22-500
Polska
+48 502 402 310
+48 84 697 13 60
biuro@hars.pl

HIPOALERGICZNI MC3
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Healthy and organic products, associations, institutions and others 

Kwartalnik HIPOALERGICZNI wskazuje na źródła 
obciążeń zdrowia człowieka oraz środowiska 
naturalnego. Identyfikuje alergeny i substancje 
toksyczne. Dociera już milionów Polaków poprzez 
serwis online hipoalergiczni.pl oraz drukowany 
kwartalnik HIPOALERGICZNI i rocznik HAPPY 
EVOLUTION - dostępne w Empiku, a także sklepach 
ekologicznycych i placówkach zdrowotnych.

HIPOALERGICZNI & HAPPY EVOLUTION magazines show 
the reasons for us being sich: naming allergens and toxins. 
Evidence-based medicine inside. 
www.hipoalergiczni.pl
www.happyevolution.tv
Promotion@happyevolution.tv

ul. Błażeja 10 F/4
Poznań
61-608
Polska

zaneta.geltz@hipoalergiczni.pl
www.hipoalergiczni.pl
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HUMANWELL E22.7
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

To jest Humanwell w Korei. Produkujemy różne produkty 
wodorostów, takie jak pieczone przyprawione wodo-
rosty, przekąski z wodorostów, sushi nori (wodorosty 
Gimbab). Produkty te są eksportowane do 15 krajów, 
w tym do Hongkongu, USA i Wietnamu. Uzyskaliśmy 
certyfikat FSSC22000 i certyfikat bezglutenowy, 
aby zapewnić zaufanie firmom i konsumentom. 
Pracujemy, aby stworzyć dobry produkt.

This is Humanwell in Korea. We manufacture various 
seaweed products like Roasted seasoned seaweed, 
Seaweed snack, Sushi nori(Gimbab seaweed). These 
products are exported to 15 countries including 
Hong Kong, USA and Vietnam. We have obtained 
FSSC22000 and Gluten-free certification to give 
confidence to companies and consumers. 
We are working to make a good product.

No.130, Noi-gil, Nongong-
-eup, Dalseong-gun
Daegu
42975
South Korea
+82 53 652 3341
+82 53 652 0305
yd21suk@hanmail.net
www.humanwell.co.kr

I love fruits E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

Vinnitsa

Ukraine

irinakozachenko1809@
gmail.com
www.ilove-fruits.com.
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Incola gluten free H1
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Incola to marka tworzona przez Gluten Free Solutions 
Poland - producenta wyrobów bezglutenowych. 
W ofercie jest już prawie 50 produktów z  7 kategorii: 
chleby, ciasta, mąki, makarony, płatki, musli i przekąski. 
Otrzymany przez nas licencjonowany znak Przekreślo-
nego Kłosa jest gwarancją, że wszystkie nasze produkty 
są bezpieczne dla osób cierpiących na alergie pokarmowe 
i celiakię.

Incola is a brand created by Gluten Free Solutions Poland 
- a manufacturer of gluten-free products. We offer a range 
of almost 50 products in 7 categories: breads, cakes, 
flours, pastas, flakes, muesli and snacks. The licensed 
sign of the Crossed Grain features as a guarantee that all 
our products are safe for people with food allergies and 
coeliac disease.

ul. Komorowicka 110
Bielsko-Biała
43-300
Polska
+48 33 333 90 92

biuro@gfsp.pl
www.incola.com.pl

INTEROLEO HISZPANIA - OLIWY z OLIWEK PROSTO Z HISZPANII G6
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, delicatessen

INTEROLEO jest hiszpańskim producentem najwyższej 
jakości oliw z oliwek extra virgin, virgin, pomace, DOP 
i Bio z regionu Andaluzja. Naszą ofertę wraz ze sklepem 
on line można znaleźć pod adresem www.interoleo.pl.
INTEROLEO reprezentuje ok 3% światowej produkcji 
oliwy na świecie.  
Dostarczamy nasze produkty do detalicznych sieci 
handlowych w Polsce i w Europie.
Kontakt w Polsce +48 600 204 403.

INTEROLEO Group offers a widest range of products with 
the strictest quality controls for Polish market. The service 
and coverage of products offered by INTEROLEO from its 
virgin and extra virgin olive oil packaging plants.
We offer our products in retail key accounts and on line 
shop www.interoleo.pl.
INTEROLEO represents 3% worldwide olive production. 
Contact us in Poland ! +48 600 204 403

ul. Puławska 38
Piaseczno
05-500
Polska
+48 22 243 40 99

jacek.czauderna@interoleo.pl
www.interoleo.pl
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Italian food trading B63
Nabiał, owoce i warzywa, produkty spożywcze, mięso i drób, mrożonki
Dairy, fruit & vegetables, grocery, meat & poultry, frozen food

Jesteśmy firmą z Werony, lidera w "Quality Food 
Groupage". Nasza firma dba o wybór i eksport szerokiej 
gamy produktów spożywczych przeznaczonych 
do restauracji, pizzerii, hoteli, firm cateringowych
i wszystkich przedsiębiorców związanych z sektorem 
spożywczym. Naszym mocnym punktem jest zarządza-
nie dostawą w kontrolowanej temperaturze niezamro-
żonej żywności, zgodnie z rygorystycznym systemem 
bezpieczeństwa.

We are a company from Verona, a leader in "Quality Food 
Groupage". Our company takes care of selecting and 
exporting a wide range of foods destined to restaurants, 
pizzerias, hotels, catering companies and anyone involved 
in the food sector. Our strong point is managing the 
delivery at a controlled temperature of non-frozen food, 
according to a rigorous safety system.

Via dell'Artigianato, 29
Caselle di Sommacampagna
37066
Italy
+39 0458580774

info@italianfoodtrading.it
www.italianfoodtrading.com

Italimport Sp. z o.o. J1
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, delicatessen

Italimport Sp. z o.o. specjalizuje się w imporcie potraw, 
dodatków, napojów i deserów charakterystycznych dla 
Włoch, Sycylii i rejonów śródziemnomorskich 
od niekomercyjnych, najbardziej cenionych producen-
tów. Z racji  bardzo dynamicznego rozwoju portfolio 
firmy wzbogaca się każdego dnia, dlatego też aktualnie 
mogą Państwo znaleźć asortyment także z innych części 
świata.ul. Korkowa 29 lok.8

Warszawa
04-502
Polska
+48 606 803 015

info@italimport.pl
www.italimport.pl
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Jalilabad Sharab-2 D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Jalililabad Sharab-2 jest jedną z pierwszych wytwórni 
wina w Azerbejdżanie, założoną w 1972 roku przez 
Andreevkę we wsi z rejonu Jalilabad. Firma produkuje 
obecnie wódkę i brandy wraz z produktami winiarskimi. 
Wina eksportowane są za granicę pod marką "Eastern 
Pearl" ("Şardone", "Alazan vadisi", "Muğan vadisi", 
"Kaberne sovinyon", "Kaberne Sovinyon-Şiraz", "Merlo", 
"Şiraz", "Azarbaycan" itd.)

Jalilabad Sharab-2 is among the first wine factories in 
Azerbaijan, founded in 1972 by in Andreevka village of 
Jalilabad region. Currently Jalilabad Sharab-2 produces 
vodka and brandy alcohol along with wines. Our wines 
are exported under the «Eastern Pearl» brand (Şardone, 
Alazan vadisi, Muğan vadisi, Kaberne sovinyon, Kaberne 
Sovinyon-Şiraz”, Merlo, Şiraz, Azarbaycan etc.) to abroad.

Azerbaijan

Jantar Wody Mineralne G17
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products

Jantar Wody Mineralne to firma produkująca średnio-
zmineralizowaną wodę o pH 7,4 wydobywaną ze źródła 
artezyjskiego w samym sercu uzdrowiska Kołobrzeg. 
Woda Jantar jest bogata w minerały pochodzące z soli 
permskich, które przez miliony lat odkładały się na dnie 
praoceanu. 
Jesteśmy również producentem najwyższej jakości 
suplementów diety w tym Witaminy C, Kurkuminy oraz 
wielu innych. Zapraszamy.

Jantar Wody Mineralne is a company producing medium 
mineralized water with pH 7.4 drawn from an artesian 
spring in the heart of the Kołobrzeg resort. Jantar water 
is rich in minerals derived from the Permian salt, which 
for millions of years deposited at the bottom of the pre-
-ocean.
We are also a producer of the highest quality dietary sup-
plements including Vitamin C, Curcumin and many others.

ul. Żurawia 24
Kołobrzeg
78-100
Polska
+48 943 511 155

wodajantar@wodajantar.pl
www.wodajantar.pl
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JETTING SYSTEMS K10
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Firma specjalizująca się w produkcji zdrowej żywności, 
bazującej na naturalnych składnikach. 
Głównymi produktami firmy są: 
- naturalne chipsy, wytwarzane na bazie ziaren zbóż, 
bez dodatku oleju (Piramidki POPCROP)
- produkty bluecorn, bazujące na prastarej, niemodyfi-
kowanej genetycznie odmianie kukurydzy
- delikatnie podsuszane, ekologiczne Kiełki nasion 
i mieszanki do sałatek(POPCROP RawFood).

Dynamic, innovative producer of:
- natural, healthy cereal chips without oil (POPCROP),
- products based on ancient variety of corn (BLUECORN), 
- dried, organic sprouts for salads and soups, which are 
novelty on the market (Raw Food)
All of our products are delivered to over 3,500 stores, most 
of them to international chains, such as Rossmann, Tesco, 
Aldi, Auchan, Carrefour, Netto, Kaufland.

ul. Chylońska 26
Gdynia
81-064
Polska
+48 509 319 054

info@popcrop.pl
www.popcrop.pl 
www.bluecorn.pl

JSC Bobruisk Meat Processing Plant D3
Mięso i drób
Meat & poultry

OAO "Bobrujsk, zakład mięsny" specjalizuje się 
w produkcji wędlin, gotowych filetów wołowych 
i wieprzowych, półproduktów mięsnych, mięsa 
do smażenia, grillowania, klopsiki i inne.

Bobruisk Meat Processing Plant JSC  specializes in the 
production of sausages, finished beef and pork products, 
meat semis, meat for roasting, kebabs, meatballs, etc.

333 Karl Marx Street
Bobruisk
213823
Belarus
+375 225 474 6 71

bmk2003@mail.ru
www.bobrmk.by
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JSC GRODNOHLEBPROM E7
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

JSC Grodnohlebprom jest nowoczesnym przedsiębior-
stwem przemysłowym, którego główne działania to: 
produkcja wyrobów piekarniczych, produkcja słodyczy.
Grodnohlebprom obejmuje przedsiębiorstwo macierzy-
ste w Grodnie i pięć oddziałów: Lida, Smorgon, Słonim, 
Wołkowysk, Nowogródek.
Całkowita zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa 
wynosi 285 ton produktów piekarniczych dziennie 
i 2600 ton słodyczy rocznie.

JSC Grodnohlebprom is a modern industrial enterprise, 
which main activities are:  production of bakery goods,
production of confectionery.
The  Grodnohlebprom comprises the parent enterprise 
in Grodno and five branches: Lida, Smorgon, Slonim,
Volkovysk, Novogrudok.
The total production capasity of the enterprise is 285 tons 
of  bakery goods per day and 2600 tons of confectionary 
per year.

Dzerzhinskogo str., 52
Grodno
230005
Belarus
+375 152 74 44 94
+375 152 48 23 74
grodnohleb@mail.ru
www.hlebprom.by

JSC "Lidapishchekontsentraty" E6
Produkty spożywcze, kawa i herbata
Grocery, tea & coffee

OSA “Lidskie Koncentraty Spożywcze” (marka handlowa 
Lidkon) to dynamicznie rozwijające się przedsiębior-
stwo z 75-letnią historią na rynku spożywczym.  
Jest to jedyna firma zajmująca się produkcją koncentra-
tów spożywczych na Białorusi. Pełna linia produktów 
obejmuje ponad100 artykułów: zupy i dania obiadowe, 
napoje ze skrobi owocowej i galaretki, płatki śniadaniowe, 
kasza zbożowa, przyprawy.

JSC "Lidapishchenotsentraty" (trademark Lidkon) is a 
dynamically developing enterprise with 75 years of 
history in the food market. It is the only company involved 
in the production of food concentrates in Belarus. 
Complete line of products include more than a hundred 
items:
- soups and lunch dishes
- fruit starch drinks and jelly
- breakfast cereals
- cereal grits (oat, barley)
- spices.

Tavlaya Street 11
Lida
231300
Belarus
+375 154 52 26 01
+375 154 52 59 30
market@lidkon.by
www.lidkon.by



139

W
YS

TA
W

C
Y 

| E
X

H
IB

IT
O

RS
 

JSC Minsk Grape Wine Factory E4
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages

Produkcja szerokiej gamy napojów alkoholowych. 
Głównymi produktami są: wina spokojne, sowiecki 
szampan, wina musujące i musujące, wermuty, wina 
w opakowaniach Tetra Pak, wódka, gorzka i aromaty-
zowana wódka, destylat, likiery, burbon, dżin, balsamy, 
whisky, tequila, rum, cydr, napoje o niskiej zawartości 
alkoholu, napoje bezalkoholowe.

Production of a wide range of alcoholic beverages. 
Basic kinds of products are: still wines, Soviet Champagne, 
sparkling and effervescent wines, vermouths, wines in 
Tetra Pak, vodka, bitter and flavoured vodka, distillate, 
liqueurs, bourbon, gin, balsams, whiskey, tequila, rum, 
cider, low-alcoholic beverages, softdrinks.

52A-23, Kazintsa str.
Minsk
220099
Belarus
+375 17 207 04 91
+375 17 207 09 09
info@mzvv.by
www.mzvv.by

KA-MAJ Sp. z o.o. Sp. K E13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

KA - MAJ Sp. z o.o. Sp. K jest firmą rodzinną działającą 
od 1994 roku. Oferujemy szeroką gamę produktów 
biszkoptowych, ciasteczek nadziewanych zdobionych 
polewą oraz z i innymi dodatkami, markiz, pierników 
i biszkoptów z galaretką w polewie, w opakowaniach 
od 100 g do 2 kg. Posiadamy certyfikat IFS FOOD. 
Często wprowadzamy do produkcji nowe produkty, 
dzięki czemu nasza oferta jest stale atrakcyjna.

KA – MAJ COMPANY is a family company working since 
1994. We offer a wide range of assortments biscuits, 
cookies stuffed with chocolate glaze, fruits fillings and 
other toppings , sandwich-cakes , gingerbreads and
 jaffa-cakes in packs of 100 g to 2 kg. We have IFS FOOD 
certificate. We often  introduce new products into
production, which makes our offer constantly attractive.

ul. Spółdzielcza 4
Płońsk
09-100
Polska
+48 23 662 67 92
+48 23 662 67 61
ka-maj@post.pl
www.ka-maj.pl
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Kaptan Food Sp. z o.o. C38
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, nabiał, produkty 
spożywcze, mięso i drób
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, dairy, grocery, meat & poultry

Aleja Katowicka 3
Wolica
05-830
Polska
+48 22 724 46 42

biuro@kaptanfood.pl
www.kaptanfood.pl

"Kaslar LTD" D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Firma "Kaslar LTD" jest obecna na rynku od 1989 roku. 
Od początku specjalizuje się w produkcji i sprzedaży 
orzeszków laskowych.
Wysoka jakość produktów jest znakiem rozpoznawczym 
firmy. Sprzedajemy naturalne lub przetworzone orzechy 
laskowe do największych zakładów produkcyjnych 
w Rosji, na Ukrainie, we Włoszech, oraz w innych krajach 
Europejskich.

Kaslar LTD is in the market since it’s foundation at 1989 
and has more than 25 years of experience on producing 
and exporting high quality hazelnuts to the different parts 
of the world. 
Production of high quality hazelnut is the main basic 
object for our company. “Kaslar LTD” exports natural and 
processed hazelnut to vast majority of large consumers 
in Russia, Ukraine, Italy and other European.

Azerbaijan
+994 242240187

www.kaslarnut.com
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KGH Polska Sp. z o.o. K9
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, private label 
& contract manufacturing, delicatessen

KGH Polska jest producentem soków owocowych, 
smoothie owocowo-warzywnych, napojów aloesowych, 
wody kokosowej NFC oraz lemoniad, najwyższej jakości 
produktów pod marką Qeency oraz GREAT.
Tworzymy innowacyjne produkty i atrakcyjne kompozy-
cje smakowe, dostarczając klientom napoje 
z naturalnych składników, bez konserwantów, 
sztucznych dodatków oraz barwników, wzbogacone 
o witaminy i mikroelementy.

KGH Polska is a producer of fruit juices, smoothies, 
aloe vera drink, NFC coconut water and lemonades.  
We possess the top of quality products under Qeency 
and GREAT brands.
We create innovative products and attractive flavor 
compositions, providing customers our drinks from natural 
ingredients, without preservatives, artificial additives and 
dyes, enriched with vitamins and microelements.

ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
+48 22 625 03 16
+48 22 830 00 39
soki@kghpolska.pl
www.kghpolska.pl

KOMODO ENERGY DRINK F4
Napoje bezalkoholowe
Non-Alcoholic beverages

Producent napoi energetycznych, izotoników i minera-
łów . Napoje dla osób prowadzących aktywny tryb 
życia wyróżniające się niepowtarzalnymi smakami 
i szatą graficzną puszki. Wszystkie produkty posiadają 
certyfikaty.  Energy Drink Kaktus został wybrany przez 
konsumentów jako najlepszy produkt 2018 r, Energy 
Drink Komodo nagrodzone również jako Przebój FMCG 
2018 r, oraz Perłą Rynku FMCG .

ul. Słowackiego 14
Wołomin
05-200
Polska
+48 22 787 44 62

marcin.krasnodebski@komo-
dodystrybucja.pl
www.komodo24.pl



Konopieizdrowie.pl G9

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek H17
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Healthy and organic products, associations, institutions and others 

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (2004r.) zrzesza 
producentów i dystrybutorów suplementów diety, 
firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się 
w prawie żywnościowym oraz ekspertów z dziedziny 
suplementacji. KRSiO współpracuje z instytucjami 
rządowymi, organami nadzoru i kontroli zarówno 
w kraju, jaki i w Europie w ramach aktywnego udziału 
w Europejskim Stowarzyszeniu EHPM.

ul. Kaliska 23 lok. 29
Warszawa
02-316
Polska
+ 48 22 620 29 34

info@krsio.org.pl
www.krsio.org.pl
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Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation(aT) E22.1
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

aT(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation)
is a wholly government-invested enterprise responsible 
for agricultural marketing services and international trade 
since its incorporation in 1967.

aT provides support services for the Korean agricultural 
industry through marketing activities and undertaking 
export agent functions for large number of small and 
medium size agroprocessors.

227, Munhwa-ro,
Naju-si, Jeollanam-do
58217
South Korea
+82 61 931 0973
+82 61 931 0963
cbpark@at.or.kr
www.at.or.kr

Kujawska Spółdzielnia Mleczarska we Włocławku J8
Nabiał, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Dairy, healthy and organic products

Producent najwyższej jakości naturalnych wyrobów 
mleczarskich: twarogów, śmietan, jogurtów, kefiru, 
maślanki, mleka oraz masła.
Produkcja skoncentrowana jest głównie na twarogach  
produkowanych z mleka pasteryzowanego, wytwarza-
nych metodą tradycyjną oraz śmietanach.

Producer of the highest quality natural dairy products: 
curd, cream, yoghurt, kefir, buttermilk, milk and butter.
The production is concentrated mainly on curd cheese 
produced from pasteurized milk, produced using the 
traditional method and sour cream.

ul. Wysoka 15
Włocławek
87-800
Polska
+48 54 236 00 61
+48 54 236 11 58
marketing@kesem.com.pl
www.kesem.com.pl
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LAB ONE H22
Marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium, stowarzyszenia, instytucje 
i inne 
Private label & contract manufacturing, delicatessen, associations, institutions and others

LAB ONE to marka, która w oparciu o najnowsze 
odkrycia technologiczne, tworzy innowacyjne i wysoce 
skuteczne suplementy diety. Starannie wyselekcjono-
wane składniki, gwarantują wysoką przyswajalność 
i biodostępność składników odżywczych. Preparaty 
LAB ONE to idealny wybór dla wszystkich, którzy 
na pierwszym miejscu stawiają jakość, skuteczność 
i bezpieczeństwo.

LAB ONE is a polish brand which based on the latest 
technological discoveries, creates innovative and 
highly effective dietary supplements. Carefully selected 
ingredients guarantee high bioavailability and 
assimilation of ingredients. LAB ONE products 
are perfect choice for everyone who puts quality, 
efficiency and safety first.

ul. Warszawska 62, Wielogóra
Jedlińsk
26-660
Polska
+48 22 188 19 14

info@lab1.com
www.sklep.lab1.com

Laboratorium Badawcze ALAB plus G23
Usługi i technologia dla branży spożywczej, stowarzyszenia, instytucje i inne 
Food services & technology, associations, institutions and others

Laboratorium Badawcze Alab plus świadczy usługi 
z zakresu analiz żywności, suplementów diety, higieny 
produkcji i pasz. Kompetencje Laboratorium potwierdza 
certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji 
o numerze AB 1683. Laboratorium oferuje analizy 
mikrobiologiczne, fizykochemiczne, sensoryczne, 
wartości odżywczych, witamin, mykotoksyn, metali 
ciężkich, alergenów, GMO, pestycydów, dioksyn.

Alab plus Testing Laboratory provides services in 
the field of analyzes in food, dietary supplements, 
production hygiene and feed. Competence of the 
Laboratory is confirmed by the certificate of the Polish 
Center for Accreditation no. AB 1683. Laboratory offer 
analyzes as follow microbiological, physicochemical, 
sensory, nutritional values, vitamins, mycotoxins, heavy 
metals, allergens, GMO's etc.

ul. Wyszyńskiego 11
Zielonka
05-220
Polska
+48 517 827 564
+48 22 349 60 23
laboratorium.badawcze@
alab.com.pl
www.alab-zywnosc.pl
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LEVANT FOODS Sp. z o.o. E1
Napoje bezalkoholowe, nabiał, owoce i warzywa, produkty spożywcze, kawa i herbata
Non-Alcoholic beverages, dairy, fruit & vegetables, grocery, tea & coffee

Importer, eksporter i producent najwyższej jakości 
produktów spożywczych. Firma z 28-letnią tradycją. 
Poważny partner handlowy dla polskich i zagranicznych 
firm. Dynamiczny rozwój i przemyślana polityka firmy 
sprawiły, że zaufali nam znani i cenieni światowi pro-
ducenci art. spożywczych, z którymi współpracujemy 
na zasadach wyłączności. Zaopatrujemy r. tradycyjny, 
nowoczesny, przetwórstwo i HoReCa.

Importer, exporter and manufacturer of top quality food 
products with 28 years of tradition. Company has become 
an important trading partner for Polish and foreign com-
panies. Dynamic development and well-thought policy 
of the company has made us trusted business partner 
for world famous and reputable food manufacturers. 
We supply the traditional, modern, food processing and 
HoReCa market.

ul. Smoluchowskiego 11a
Poznań
60-179
Polska
+48 61 88 66 600
+48 61 88 66 601
info@levant.pl
www.levant.pl

Limenita J4
Napoje bezalkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, private label & contract manufacturing, delicatessen

Limenita to hiszpańskie soki, smoothie owocowe 
i smoothie owocowo-warzywne, koktajle bezalkoho-
lowe (mocktails). Soki Limenita to 100% naturalne 
produkty, nie z koncentratu (NFC), bez dodatku wody, 
barwników, konserwantów i cukru. Zawierają tylko 
naturalnie występujące cukry. Pasteryzacja flash. 
Wymagają przechowywania w lodówce.

Limenita is a brand of spanish juices, smoothies and 
mocktails NFC (not from concentrate). Juices Limenita 
are 100% squizeed from fruits, no water, preservatives, 
sugar, colourings added. 100% natural products.  
Flash pasteurization. Must be kept in the fridge.

ul. Matuszewska 14 bud 4b
Warszawa
03-876
Polska
+48 22 332 32 66
+48 22 332 33 00



LINACO MANUFACTURING (M) SDN BHD D22
Napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze, usługi i technologia dla branży 
spożywczej, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, grocery, food services & technology, private label & contract 
manufacturing

RASAKU offers a range of coconut related products: 
•	 Coconut	Milk	
•	 Canned	Coconut	Milk	
•	 Coconut	Powder
•	 Coconut	Water	
•	 Low	Fat	Desiccated	Coconut	
•	 Roasted	Coconut	Paste	
•	 Coconut	Cooking	Oil

Our factories are certified: 
•	 ISO	9001:2015
•	 ISO	22000
•	 FSSC	22000
•	 JAKIM	Halal	
•	 Kosher	
•	 USDA	Organic		
•	 JAS	Organic

NO.17, LORONG KELULI 1C, 
TAMAN PERINDUSTRIAN 
BUKIT RAJA SELATAN, 
SEKSYEN 7, 
SELANGOR DARUL EHSAN, 
SHAH ALAM
40000
Malaysia
+60 333 443933
+60 333 446933
linaco@linaco.com.my
www.rasaku.com.my
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LLC "EKONA" D15
Nabiał, produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Dairy, grocery, private label & contract manufacturing

Company Ekona is since 1998 engaged in production 
of sushi products, soy sauce, hummus, soy products. 
Production facilities located in Ukraine therefore short 
logistics to Europe.
Private label is welcome for all products.

126, Lyubarskogo street
Dnipro
49034
Ukraine
+38 0676264798

export@ekona.com.ua
www.ekona.com.ua

LLC "GOLSKI SWEET COMPANY" E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

The confectionery factory "GOLSKI SWEET COMPANY" 
began its work in 2016 and specializes in production of 
wafer and candy products under its own brand «GOLSKI». 
The factory is located in Ukraine. Factory production lines 
are certified with HACCP, ISO 22000. Currently GOLSKI's 
products are sold in such markets as Poland, Germany, 
France, Romania, Moldova, Lithuania, Belarus, Iraq and 
others.

14a Hranychna str.
Chortkiv, Ternopil region, ,
48500
Ukraine
+38 03552 266 54
+38 03552 266 14
golskisc@gmail.com
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LLC VEDALAN E21
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Nasza firma działa z sukcesem od ponad 8 lat, zarówno 
na rynku ukraińskim, jak i zagranicznym. Dziś nasza 
firma produkuje ponad 20 rodzajów olejów. TM U:Oil 
olejowe są najwyższej jakości, co potwierdzają eksperci 
z różnych krajów.

Our company has more than 8 years of successful 
experience both in Ukraine and  abroad.  At present 
our company produces more than 20 kinds of cold pres-
sed oils. TM Oil oils are of the highest quality, 

which is confirmed by experts in different countries.

Akademika Pavlova str. 
120-G
Kharkov
61054
Ukraine
+38 097 356 91 99

uoil.premium@gmail.com
www.maslomaniya.com.ua

Look Food J11
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery

Look Food to marka tworzona z pasją. Naszym celem 
jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych 
wśród polskich konsumentów. Skupiamy się na produk-
cji wysokiej jakości żywności ekologicznej. Look Food 
posiada duży asortyment olejów tłoczonych na zimno, 
naturalnych soków, zamienników cukru. 
W ofercie znaleźć można również zioła, przyprawy, 
błonniki i bezglutenowe mąki.

Look Food is a brand created with passion. Our goal is to 
develop healthy eating habits among Polish consumers. 
We focus on the production of high quality organic food. 
Look Food has a large range of cold pressed oils, natural 
juices, sugar substitutes. The offer also includes herbs, 
spices, fiber and gluten-free flours.

Aleje Jerozolimskie 151 
lokal 3U
Warszawa
02-326
Polska
+48 81 745 20 01

biuro@look-food.pl
www.look-food.pl
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Love Your Body co. E22.3
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Under the motto of 'love our customers' health just like 
love our own bodies', Love Your body Co. has entered 
the deep sea water complex in clean Goseong-gun, 
Gangwon-do seeking for water which is the basis 
of healthy life.
We are continuously putting best efforts to accumulate 
customers' trust based on the best-quality materials, 
optimum production procedures, and the best sanitary 
facillities.

15-55, Songjiho-ro, 
Jugwang-myeon, Goseong-
-gun
Gangwon-do
24747
South Korea
+82 33 633 0901
+82 33 633 0905
soahado@naver.com
www.naemomae.com

Mac World Industries Sdn. Bhd. D6
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze, dodatki do żywności, nabiał
Confectionary and bakery, grocery, food ingredients, dairy

MAC WORLD to "międzynarodowy dom eksportowy" 
z siedzibą w Malezji, jesteśmy zobowiązani do spełnie-
nia naszych specyficznych wymagań klienta z między-
narodowymi standardami jakości dla każdego produktu 
w bardzo rozsądnej cenie poprzez angażowanie się 
w konkurencyjne pozyskiwanie pochodzenia, 
w szczególności dla produktów na bazie palmy 
dla przemysłu spożywczego i przemysłowego.

MAC WORLD is an “International Export House” based 
in Malaysia, built on rich heritage and investing in our 
ever-expanding knowledge base. At MAC WORLD, we 
are committed to meeting our valued customers’ specific 
needs with International Quality Standards for each and 
every product at a very reasonable price by engaging 
in competitive origin sourcing especially for Palm based 
products.

3-11 block B, Phileo Daman-
sara II, No. 15 Jalan 16/11 Off 
Jalan Damansara
Petaling Jaya, Selangor Darul 
Ehsan
46350
Malaysia
+603 7954 7059
+603 7954 0059
mazlin@macworldinc.com
www.macworldinc.com
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Madena D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Malaysian Palm Oil Council (MPOC) D6
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, nabiał, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, dairy, grocery

MISSION 
To promote the market expansion of Malaysian palm oil 
and its products by enhancing the image of palm oil 
and creating better acceptance of palm oil through 
awareness of various technological and economic 
advantages (techno-economic advantages) and 
environmental sustainabilitity.
OBJECTIVES
1. To enhance trade opportunities in the market place 
by identifying and meeting the latest op
2. To encourage product diversification by using 
Malaysian palm oil as the key ingredient, thus gaining 
a prominent role in new reformulated products
3.To improve understanding of palm oil, enhancing its 
application and elucidating its numerous strengths 
and benefits
4. To uphold the good name of Malaysian palm oil 
by closing the gap between the issues of perception 
and the realities of palm oil.

31 Avenue Emile Vandervalve
Brussels
1200
Belgium
+32 475669700

kumar@mpoc.eu
www.mpoc.org.my

Manconi & C. Srl B22
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

Manconi & C is specialized in the production of professional 
electric slicers. The company since it was founded in 1958 
has always been focused on the quality of products and 
customer service . That’s how different lines of slicers were 
born and developed during the decades. The current 
range of slicers produced by Manconi & C. Srl, can meet 
different needs: from Supermarket chains to Ho.Re.Ca.Via Varese 8

Sumirago (VA)
21040
Italy
+39 0331994292
+39 0331995577
info@manconi.com
www.manconi.com
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MALAYSIA EXTERNAL TRADE DEVELOPMENT CORPORATION 
(MATRADE) D6

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce 
morza, produkty spożywcze, dodatki do żywności
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, fish & seafood, grocery, food 
ingredients

MATRADE jako narodowa agencja zajmująca się 
wsparciem eksportu pomaga malezyjskim firmom 
odnieść sukces na rynkach międzynarodowych poprzez 
udzielanie informacji na temat rynków oraz wyszukiwanie 
kontaktów biznesowych. MATRADE wspiera również 
zagranicznych importerów poprzez znajdowanie 
dla nich odpowiednich dostawców produktów i usług 
z Malezji.

As Malaysia’s national trade promotion agency, MATRADE 
is responsible for assisting Malaysian companies succeed 
in international markets through, among others, market 
intelligence and business linkages. MATRADE also actively 
assists foreign companies to source Malaysian products 
and services by connecting them with the right supplier 
and business partner in Malaysia.

ul. Złota 59 
(Skylight, 9 piętro)
Warszawa
00-120
Polska
+48 22 222 1765
+48 22 222 1764
warsaw@matrade.gov.my
www.matrade.gov.my

MARANDI D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Winiarnia "Marandi" jest miejscem, gdzie azerbejdżań-
skie tradycje uprawy winorośli i produkcji wina przepla-
tają się z nowoczesnymi europejskimi technologiami. 
Rozwijamy się i prezentujemy światu niezwykły terroir 
wybrzeża Morza Kaspijskiego i przedgórza Wielkiego 
Kaukazu. “Maranti” wyposażona jest we wszystkie 
urządzenia, które pozwalają na monitorowanie jakości 
win na wszystkich etapach produkcji

The winery "Marandi" is the place where Azerbaijani 
traditions of viticulture and winemaking inter-twined 
with modern European technologies. We are developing 
and presenting an unusual terroir of the coast of the 
Caspian Sea and the foothills of the Greater Caucasus to 
the world. "Marandi" is equipped with all the equipment, 
which allows to monitor the quality of wines at all stages 
of production.

Novkhani village, Absheron 
district, Shikhlinski str.
Baku
AZ0199
Azerbaijan
+99 412 555 20 02

merendi.mmc@gmail.com
www.firelandvineyards.az
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Master-Pack, Ltd E21
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

Master-PAK Ltd is a true assistant in the development 
of your business.
Here you get a wide range of flexible packaging for food 
and consumer goods, as well as the choice of high-quality 
and easy-to-use equipment for packaging and packaging.

46 Ekaterininskaya street
Kharkov
61004
Ukraine
+38 0577521000
+38 0577521000
sale@master-pack.com.ua
www.master-pack.com.ua

Masè B73
Ryby i owoce morza, produkty spożywcze, mięso i drób, marka własna & produkcja 
kontraktowa, produkty premium
Fish & seafood, grocery, meat & poultry, private label & contract manufacturing, delicatessen

Masè was founded in 1870 in the city of Trieste and 
produced the first Prague Ham and the CottoTrieste®, 
the original cooked ham in a bread crust.
In addition to its pork, beef, turkey and veal products, 
the company offers oil-preserved goods, sauces, cheese, 
coffee, oil, tuna and many others, which respect the 
culture of artisanal production.

Via J. Ressel, 2
San Dorligo della Valle - 
Trieste
34018
Italy
+39 0402821011

info@cottomase.it
www.cottomase.it
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Me gusto Sp. z o.o. H3
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Me gusto jest właścicielem marek certyfikowanych 
ekologicznie słodyczy: Super Krówka i Super Fudgio. 
Słodycze oparte są na mleku kokosowym i cukrze koko-
sowym i co ważne nie zawierają w sobie składników 
pochodzenia zwierzęcego. Posiadają cenne surowce, 
m.in. : syrop ryżowy, błonnik z akacji, białko słonecznika. 
Są przyjazne dla Wegan, ale także dla osób z nietolerancją 
glutenu, laktozy i kazeiny.

Me gusto is the owner of the certified organic 
confectionary brands:Super Krowka and Super Fudgio. 
Super Krowka and Super Fudgio are based on coconut 
milk and contain no animal based ingredients. They 
contain many important nutrients, including: rice syrup, 
acacia fibre and sunflower protein. They are vegan friendly 
and are also good for people suffering from gluten, 
actose or casein intolerances.

ul. Loteryjki 46D
Warszawa
01-937
Polska
+ 48 533 322 028

szymon.klosinski@megusto.
com.pl
www.megusto.com.pl

Merit Brand LLC D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Fima Merit Brand LLC założona została w 2007 roku 
w miejscowości Szabran Uzun Boyat znajdującej się 
u podnóża Gór Kaukaskich i wybrzeża Morza Kaspijskiego 
w Republice Azerbejdżanu. Przyroda nadała temu 
regionowi niezwykle korzystny klimat oraz żyzne gleby. 
400 m n.p.m., ponad 2000 godzin światła słonecznego 
i mniej niż 300 mm opadów rocznie tworzą warunki 
idealne do uprawy winogron.

Merit Brand LLC was founded in 2007 in the town of 
Shabran village Uzun Boyat, Azerbaijan Republic, which 
is located at the foot of the Great Caucasus Mountains 
and the coast of the Caspian Sea. Nature has given this 
region a fertile climate and soils. 400 m high above sea 
level, more than 2000 h of sunlight and less than 300 mm 
of precipitation a year create ideal conditions for growing 
grapes.

UZUN BOYAT V.
SHABRAN
AZ1700
Azerbaijan
+994 12 5619661

office@merit-brand.com
www.merit-brand.com
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Minsk margarine plant OJSC D3
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, grocery

OJSC «Minsk margarine plant» is one of leading producer 
of oil industry in Belarus. The company was founded in 
1951 and produces a full range of high quality food-stuffs 
and raw components for other international manufacters.
OJSC «Minsk margarine plant» proposes to consider the 
possibility of cooperation on the delivery of high-quality 
products of TM «Zolotaya Kaplya».

Kozlova street 27
Minsk
220037
Belarus
+375 17 294 10 50
+375 17 294 10 50
mail@margarin.by
www.margarin.by
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Milk-Pro LTD D14a
Nabiał
Dairy

Firma Milk-Pro LTD założona została w 1991 roku jako 
firma produkująca produkty mleczarskie o profilu 
zdrowotno-bakteriologicznym. Firma działa nie tylko 
na rynku krajowym, ale również aktywnie eksportuje 
swoje produkty za granicę. Produkujemy tłoczone, natu-
ralne soki z owoców egzotycznych zasłużenie uznanych 
za popularne w takich krajach jak Rosja, Ukraina, Izrael, 
Mołdawia, Niemcy i wiele innych

The company «Milk-Pro» LTD was founded in 1991 as a 
company producing dairy products health bacteriological 
profile.   
The company works not only on the domestic market, 
but also actively exports its products abroad. We produce 
natural juices direct extraction of exotic fruits deservedly 
popular in countries such as Russia, Ukraine, Israel, 
Moldova, Germany and many others.

office@mpro.az
www.mpro.az
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MIODY SZNUROWSKI D30
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

MIODY SZNUROWSKI
Rodzinna pasieka Zbiegniewa Sznurowskiego liczy już 
sobie ponad 100 lat tradycji. Posiada szeroki wybór 
pysznych, naturalnych miodów, wśród nich znajdziemy: 
lipowy, gryczany, leśny, wielokwiatowy, malinę leśną, 
miody spadziowe, a także pierzgę pszczela i pyłek 
pszczeli. Pasieka znajduje się w Dolinie Dolnej Narwii 
– na terenie należącym do programu NATURA 2000.

ul. Mątwica 30A
Nowogród
18-414
Polska
+48 882 750 642

alicja_sznurowska@wp.pl
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Merkury S.A. J3
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, 
grocery, tea & coffee

Firma Merkury S.A. powstała w 2004 roku. Dynamika 
i siła firmy tkwi w rodzinnym charakterze, konsekwencji 
w zarządzaniu oraz szybkiemu reagowaniu na wyzwania 
rynkowe i potrzeby naszych klientów. Przez ostatnie 
trzy lata zgodnie z naszą strategią rozwinęliśmy 
kategorie produktów związanych ze zdrowym trybem 
życia: żywność ekologiczna i naturalna, kosmetyki 
naturalne oraz suplementy diety.

ul. Sejneńska 16
Białystok
15-399
Polska
+48 662 286 643
+48 85 742 91 97
kontakt@merkurysa.pl
www.merkurysa.pl
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Miód Suflet - Honey Souffle F7
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Jesteśmy producentem Miód Suflet – to miód pocho-
dzący z polskiej pasieki. Do miodu dodajemy owoce 
i w ten sposób powstaje nowy ciekawy smak. Miód 
nabiera nowych właściwości zdrowotnych. Miód Suflet 
idealnie nadaje się jako dodatek do dań, deserów, 
napojów, kawy, herbaty, na chleb. Nasi klienci: Sklepy 
ze zdrową żywnością, restauracje, apteki, sieci sklepów. 
Exportujemy Miód Suflet za granicę.

We are producer the polish Honey. Our Honey soufflé 
produced in small batches in Poland. We use only two 
ingredients in our Honey Soufflé - Organic Honey and 
Fresh fruit, making it 100% natural product. Honey souffle 
doesn't contain any artificial ingredients. Our Mission 
is to educate our customers about the benefits of honey 
and to provide our consumers with the highest quality 
of natural honey.

ul. Pustelnicka 13a
Warszawa
04-170
Polska
+48 512 121 599

info@miodsuflet.pl
www.miodsuflet.pl

Moja Farma Urody G18
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

ul. Nowa 33
Wasilków
16-010
Polska
+48 574191784

biuro@mojafarmaurody.pl
www.mojafarmaurody.pl
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Moja Harmonia Życia MC3
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

Moja Harmonia Życia to ogólnopolski magazyn skupiający 
się na popularyzacji idei aktywnego życia zgodnego  
z naturą.  Magazyn ma trzy podstawowe działy: 
Harmonia Ciała, Harmonia Umysłu i Harmonia Duszy. 
Publikowane są w nich artykuły dotyczące zasad diet, 
prozdrowotnych produktów spożywczych i kosmetycznych, 
rozwoju osobistego fizycznego i psychicznego. 
Autorami tekstów są naukowcy i praktycy.

My Harmony of Life is lifestyle magazine which 
popularizes the idea of conscious and active life. 
Magazine is divided into three main categories: 
Harmony of body, Harmony of mind, Harmony of soul. 
Those categories cover: healthy life, healthy nutrition, 
how to achieve life success, how to nourish your body 
in natural way, how to build strong and healthy 
relationship with environmenth.

ul. Wilczak 20 F / U 2
Poznań
61-623
Polska
+48 502 684 450

redakcja@mojaharmonia-
zycia.pl
www.mojaharmoniazycia.pl

mojabutelka.pl in PLAY Sp. z o.o. H19
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, delicatessen

Poznaj wyjątkową alternatywę dla kupowania wody 
w butelkach plastikowych. Nasze butelki wielokrotnego 
użycia zostały w każdym szczególe zaprojektowane 
po to, by picie wody było czystą przyjemnością. Począw-
szy od najmocniejszego szkła, poprzez piękny i prosty 
design po optymalny wypływ wody. Używając naszych 
butelek wyrażasz swoje zainteresowanie zdrowiem, 
dobrym stylem i dbałością o środowisko.

Discover a unique alternative to buying water in plastic 
bottles. Our bottles have been designed to the smallest 
detail to make drinking water a pure pleasure. Starting 
with the strongest glass that can be found, through an 
attractive and simple design and optimal water outflow, 
to an ideal size, and the safety of use. Using our bottles 
you show your interest in health and care for the 
environment.

ul. Sokola 6c
Olsztyn
11-041
Polska
+48 883 765 756

info@mojabutelka.pl
www.mojabutelka.pl
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Molini Lario B51.1
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, grocery

Molini Lario has been producing soft wheat flour since 
1919 and is located near Como Lake. From a careful crop 
selection to an accurate flour blending our company 
follow the whole processes. Thanks to the cooperation 
with baking masters, being pizza and bread makers or 
pastry chefs, brought Molini Lario to develop several 
selections of flours suitable for all artisanal environments.Via dei Platani 609

Alzate Brianza
22040
Italy
+39 3478226876

export@molinilario.it
www.molinilario.it

"Muszyński-Leśne Cymesy" Muszyński Waldemar G8
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, produkty spożywcze, 
mrożonki
Healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery, frozen food

Leśne Cymesy to firma, której głównym zadaniem jest 
pozyskiwanie najwyższej jakości naturalnych warzyw, 
owoców i surowców runa leśnego celem ich dalszego 
przetworzenia.
Starannie opracowany proces technologiczny, oparty 
na staropolskich, domowych przepisach, pozwolił nam 
na przygotowanie szerokiej gamy produktów, które 
charakteryzuje wyjątkowy i niepowtarzalny smak.

Forest Cymesy is a company whose main task is to attract 
the highest quality natural vegetables, fruits and products 
of the undergrowth purpose of their further processing.
Carefully developed technological process, based on 
traditional Polish, domestic regulations, has allowed us to 
prepare a wide range of products, which are characterized 
by an exceptional and unique taste.

ul. Kwiatowa 2
Zaklików
37-470
Polska
+48 728 908 388

lesnecymesy@gmail.com
www.lesnecymesy.pl

W
YSTAW

C
Y | EX

H
IBITO

RS 



161

Młyn Zbożowy "Bracia Górscy" Sp.J. F12
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

Produkcja przetworów zbożowych-wszystkie typy 
handlowe mąk pszennych i żytnich, także mąka typu 
ciapati prozdrowotna mąka pszenna z otrębowym 
płatkiem i kompozycje mąk do domowego wypieku 
chleba.
Pełna gama produktów pakowanych 1,2,5,10,15,25 
i 50 kg.
Specjalizacja: małe dostawy do małych zakładów 
cukierniczych pizzerii i garmażerii.
Zaopatrujemy około 250 sklepów spożywczych.

ul. Sokołowska 22
Repki
08-307
Polska
+48 25 7875620
+48 25 7875620
mlyn@mlyngorscy.pl
www.mlyngorscy.pl

najzdrowsze.pl F15
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, tea & coffee, private label & contract manufacturing, delicatessen

- sprzedaż ziół, półproduktów, produktów zielarskich 
i mineralnych o działaniu witalizującym, prozdrowotnym, 
odpornościowym (uprawy i zasoby polskie i krajów 
egzotycznych)
- sprzedaż surowców, półproduktów roślinnych 
i mineralnych do zastosowań kosmetycznych, 
farmaceutycznych i medycyny naturalnej
- poszukiwanie nowych źródeł surowców naturalnych 
na zlecenie
- własne produkty typu premium

- sale of herbs, semi-finished products, herbal and mineral 
products with vitalizing, health-promoting and immune 
attributes (polisch cultivations and resources and exotic 
countries)
- sale of resources, plant and mineral semi-finished 
products for cosmetic, pharmaceutical and natural 
medicine applications
- searching for new sources of natural resources 
on request
- own premium products

ul. Odkryta 36A
Warszawa
03-140
Polska
+48 603 321 191

kantor@turkotek.pl
www.najzdrowsze.pl
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Nalewkarnia Longinus F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Nasza firma jest małym rodzinnym przedsięwzięciem. 
Produkujemy nalewki ze świeżych owoców 
i najlepszych spirytusów. Nasze nalewki to efekt 
wielomiesięcznej pracy i wieloletnich doświadczeń. 
Wszystkie prace są wykonywane ręcznie.

Our company is a small family venture. We make tinctures 
from fresh fruit and the best of spirits. Our tincture is the 
result of months of work and many years of experience. 
All work is done by hand.

ul. Leśna 52
Ciechanów
06-400
Polska
+48 602 187 986

rafaldzilinski@gmail.com
www.nalewki.net

Namhae Seomae Mugwort Agricultural Association Corporation E23
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata
Healthy and organic products, tea & coffee

Corporation has been processing and selling Seomae 
mugwort registered as variety protection by The Minister 
of the Korea Forest Service at 2013 (Variety protection 
No.42).  It, a specialty which is cultivated by sea wind from 
uncontaminated areas of the south sea is protected by the 
exclusive right. It has unique flavor, but it is not toxic. It 
has more upatilin and jaceosidin than other mugworts.

93-52,Hwabang-ro, 
Gohyeon-myeon
Namhae-gun, 
Gyeongsangnam-do
52407
South Korea
+82 055 863 3222
+82 055 864 8153
bwy1971@naver.com
www.seomae.kr
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NATURA COLD PRESS SP. Z O.O. K13
Napoje bezalkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, private label & contract manufacturing, delicatessen

Natura Cold Press - największy w Polsce producent 
soków wyciskanych na zimno.
W ofercie posiadamy sprzedawane w kanale 
ecommerce soki COLD PRESS, skomponowane w tzw. 
diety sokowe, dostarczane do klientów w całej Polsce.
Natura Cold Press to również pionierska technologia HPP 
i niepasteryzowane soki SŁOŃCE o terminie ważności 45 
dni skierowane do konsumenta w kanale nowoczesnym 
oraz HORECA.

Natura Cold Press - the biggest producer of cold pressed 
juices in Poland.
In our offer, we have COLD PRESSED juice cleanses that 
we deliver to our customers everywhere in Poland. 
They are available in ecommerce channel.
Natura Cold Press is also pioneer in HPP technology and 
unpasteurised  juices SŁOŃCE that are consumable for 
45 days directed to customers in modern and HORECA 
channels.

Al. Jerozolimskie 200
Warszawa
02-486
Polska
+48 732 050 208

hello@naturacoldpress.pl
www.naturacoldpress.pl

NaturapH Sp. z o.o. G5
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

NaturapH jest jedynym w Polsce oficjalnym importe-
rem i dystrybutorem certyfikowanych (BIO) produktów 
bezglutenowych, bez laktozy, bez sztucznych dodatków 
i cukru, niemieckiej firmy Jentschura GmbH. Zajmujemy 
się oczyszczaniem organizmu z toksyn, odkwaszaniem 
i utrzymaniem równowagi kwasowo-zasadowej 
w organizmie jak również walką m.in. z nadwagą 
i cellulitem oraz propagowaniem zdrowego stylu życia.

NaturapH is the only Poland's official importer of 
certified (BIO) gluten-free products, no lactose, 
no artificial additives and sugar produced by the German 
company Jentschura GmbH. We are engaged in cleansing 
the body of toxins, deacidification and maintenance of 
acid-base balance in the body as well as the fight against 
overweight and obesity, cellulite and promoting a healthy 
lifestyle.

ul. M. Langiewicza 62a
Bielsko-Biała
43-300
Polska
+48 602 743 043

biuro@naturaph.pl
www.naturaph.pl
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National Agency of Investment and Privatization, 
Republic of Belarus D3

Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others

National Agency of Investment and Privatization is  
attracting foreign direct investments in the Republic 
of Belarus,improving investment image of Belarus abroad, 
promoting foreign investment projects on the territory 
of the country, and encouraging potential investors to 
invest in the enterprises, both state-owned and private.

Bersona 14, 
Minsk
220030
Republic of Belarus
+375 17 200 81 75
+375 17 226 47 98
mail@investinbelarus.by
www.investinbelarus.by

NaturAvena Sp. z o.o. G12
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, kawa i herbata
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, tea & coffee

NaturAvena jest jednym z krajowych liderów produku-
jących ekologiczną i naturalną żywność. Dzięki szerokiej 
ofercie produktowej, przestrzeganiu najwyższych norm 
jakości produkcji i surowców oraz zaangażowaniu 
doświadczonego, pełnego pasji zespołu-firma rozwija 
się w niezwykle dynamicznym tempie. 
Obecnie portfolio firmy zawiera ok. 400 produktów.

NaturAvena is one of the polish leaders in producing 
organic and natural food. Thanks to the wide range 
of products, compliance with the highest quality 
standards of production and raw materials as well as the 
commitment of an experienced, passionate team - the 
company develops at  dynamic pace. Currently, 
the company's portfolio contains about 400 products.

ul. Raszyńska 13
Piaseczno
05-500
Polska
+48 22 711 43 00
+48 22 716 95 17
biuro@naturavena.pl
www.naturavena.pl
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Natuvito B55
Nabiał, owoce i warzywa, produkty spożywcze, usługi i technologia dla branży spożywczej
Dairy, fruit & vegetables, grocery, food services & technology

Firma Natuvito narodziła się z miłości do pizzy neapoli-
tańskiej, której przygotowanie jest procesem, złożonym 
z pasji jej twórców, najlepszych produktów ze słonecz-
nej Kampanii oraz odpowiedniego sprzętu. Naszą misją 
jest dostarczanie wszystkich wymienionych składników. 
Dzięki współpracy z włoskimi mistrzami działamy 
w zakresie dystrybucji pieców, mieszarek, łopat, 
pomidorów czy serów.

The company Natuvito was born to share the love and 
passion for the Neapolitan pizza. Its preparation requires 
the abilities of its creators, the best products from 
Campania and a suitable equipment. Our mission is to 
deliver all components mentioned above. Thanks to our 
collaboration with Italian masters we distribute pizza 
ovens, mixers, peels, tomatoes and cheese.

ul. Niedziałkowskiego 28
Poznań
61-578
Polska
+48 61 833 62 66

info@natuvito.com
www.natuvito.com

NELLFIT K13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products

Jesteśmy polskim producentem Chałwy i Batonów 
składających się wyłącznie z naturalnych składników. 
Stawiamy na prosty skład. Nasze produkty nie zawierają 
laktozy, glutenu ani dodanego cukru czy syropu gluko-
zowo-fruktozowego. Nie stosujemy konserwantów ani 
jakichkolwiek sztucznych dodatków. Nasze słodycze 
są cennym źródłem witamin i minerałów oraz wartości 
odżywczych dla osób aktywnych.

We are a Polish producer of Halwa and Bars consisting 
solely of natural ingredients. We focus on a simple 
composition. Our products do not contain lactose, gluten, 
added sugar or glucose-fructose syrup. We do not use 
preservatives or any artificial additives. Our sweets are 
a valuable source of vitamins and minerals as well as 
nutritional values for active people.

ul. 1 Maja 10
Pokrzywnica
47-208
Polska
+48 600 984 516

biuro@nellfit.pl
www.nellfit.pl
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NEWTRITION Sp. z o.o. sp. k. H4
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

Cześć, jesteśmy feel FIT! Poznaj nasze zdrowe, wysokiej 
jakości produkty. W naszej ofercie znajdziesz: batony 
proteinowe i batony z orzechów, nasion i owoców 
połączone tylko miodem; warzywne pasty proteinowe; 
granole białkowe i nasz hit - Proteinowe kulki kokosowe 
bez dodatku cukru, które stanowią alternatywę 
dla tradycyjnych słodyczy. 
Na targach poznasz nasze NOWE fit przekąski.

Hello, we are the feel FIT! Explore our healthy, high quality 
and delicious snacks and small meals. In our assortment 
you will find: protein bars and bars made with just nuts, 
seeds, fruit and honey, protein veggie pastes, protein 
granola and our bestselller – Protein balls with almond, no 
added sugar which are a healthy alternative for traditional 
sweets. We will show you our NEW fit snacks.

ul. Płocka 5A
Warszawa
01-231
Polska

info@feel-fit.pl
www.feel-fit.pl

NH TRADING CO., LTD. E22.5
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, kawa i herbata
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, tea & coffee

NH Trading was established in 1990 through capital 
investment by NACF(National Agricultural Cooperative 
Federation) to promote the export of agricultural goods 
produced by member of farmers. Approximately 100 
different high-quality agricultural products and a variety 
of food products are being exported to more than 30 
countries incluing the U.S., Japan, Europe, Southeast Asia 
nations.

7, Olympic-ro 48-gil, 
Gangdong-gu,
Seoul

South Korea
+82 2 2225 2387
+82 70 4170 4592
nhfood@nhtra.co.kr
www.nhtra.co.kr
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NOMAK Sp. z o.o. K13
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, delicatessen

NOMAK = JAKOŚĆ. Od 2005 r. wyznaczamy trendy 
na rynku certyfikowanej żywności ekologicznej oraz 
suplementów diety. W ofercie posiadamy szereg 
innowacyjnych produktów klasy Premium m.in.: 
certyfikowany napój energetyczny z młodego 
jęczmienia, bio olej z pestek śliwki i wiele więcej. 
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem marek: 
Kräuterhaus Sanct Bernhard, Ölmühle Solling GmbH 
oraz Coconut Business GmbH.ul. Jaśkowicka 20 D

Orzesze
43-180
Polska
+48 32 22 10 280

info@nomak.eu
www.nomak.pl

Nowakowski Tradycja Biopiekarz J9
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
mrożonki, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, frozen food, private label & 
contract manufacturing

Jesteśmy piekarnią zajmującą się produkcją produktów 
BIO oraz bezglutenowych. Nasze produkty pozbawione 
są konserwantów tj. chemii chlebowej wydłużającej 
w sztuczny sposób przydatność produktu. 
Są to specjalistyczne produkty przeznaczone m.in. 
dla osób cierpiących na schorzenia tarczycowe, celiakię, 
hashimoto etc.

We are a bakery that manufactures BIO and gluten-free 
products. Our products are free from preservatives and 
food chemistry, which extends the usefulness of the 
product in an artificial way. They are specialized products 
for people suffering from thyroid disorders, celiac disease, 
hashimoto etc. Available in frozen and MAP version.

ul. Kraszewska 2
Iłowo-Osada
13-240
Polska
+48 500 288 812

a.now@piekarnia-nt.pl
www.piekarnia-nt.pl
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OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. H9
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski producent 
octów, musztard i ketchupów. Ofertę firmy stanowi 
ponad 40 produktów: naturalnych octów smakowych 
(m.in. ekologicznych i winnych), najlepszej jakości 
musztard, aromatycznych glazur balsamicznych 
oraz ketchupów. Unikamy stosowania konserwantów, 
wykorzystujemy wysokiej jakości suszone owoce 
i świeże zioła.

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy is a Polish producer 
of vinegars, mustards and ketchups. The company’s offer 
comprises over 40 products: natural flavoured vinegars 
(among others, ecological and wine), best-quality 
mustards, aromatic balsamic glazes and ketchups. 
We avoid preservatives and instead use high quality 
dried fruit and fresh herbs.

ul. Zielona 2
Olsztynek
11-015
Polska
+48 89 5192 101
+48 89 5192 275
octim@octim.com.pl
www.octim.com.pl

Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna G1
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Szukasz smaków pamiętanych z dzieciństwa? 
W Ogródku Dziadunia znajdziesz aż 65 różnych 
przetworów z owoców i warzyw. Tworzone tak, jak 
dawniej, tylko z naturalnych składników: syrop z malin, 
żurek z własnego żyta, kiszona kapusta. A także 
rarytasy: konfitury z płatków róży, jarzębiny i wiele 
innych. Jakość i tradycja potwierdzona wieloma certyfi-
katami. Ogródek Dziadunia to receptury od serca.

Are you looking for the tastes of childhood ? You can find 
over 65 vegetables and fruit preserves. Created like in the 
past, only from natural ingredients; raspberry syrup, sour 
rye soup from our own rye , sour cabbage. Additionally 
rarities like rose petals or rowan confiture and many many 
more. Quality and tradition confirmed by multiple certifi-
cates. Grandpa’s Garden are recepies from the heart.

ul. Traugutta 27
Wąsosz Dolny
42-110
Polska
+48 34 317 77 10

biuro@ogrodekdziadunia.pl
www.ogrodekdziadunia.pl
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OJSC "KONFA" D3
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

OJSC KONFA to jedno z najstarszych przedsiębiorstw 
branży cukierniczej w Republice Białoruś, działające 
na rynku od 1954.
Dziś KONFA to nowoczesne, wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją pierników, 
ciastek owsianych i pszennych, klasycznych gofrów 
i pianek na pektynie.
Sprzedajemy nasze produkty zarówno na rynku 
krajowym, jak i na eksport: do Rosji, Niemiec, Izraela,
USA, Kanady.

OJSC KONFA is one of the oldest enterprises of the 
confectionery industry of the Republic of Belarus, 
on the market since 1954. 
Today, KONFA is a modern specialized enterprise for the 
production of gingerbread, oatmeal and wheat cookies, 
classic waffles, and marshmallow on pectin. 
We sells its products both on the domestic market and for 
export: to the Russia, Germany, Israel, the USA, Canada.

Gorodokskaya str 106
Molodechno
222302
Belarus
+375 176744306
+375 176744306
konfa@konfa.by
www.konfa.by

Oleificio Bovo B12
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, dodatki do żywności
Healthy and organic products, grocery, food ingredients

Historia oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia rozpoczęła 
się dawno temu, ale jest zawsze obecna i bliska;
wśród pól Sycylii na terytorium Grotte i Racalmuto 
na wysokości około 500 metrów od poziomu morza.
Cała wiedza, którą mamy dzisiaj, wywodzi się z naszego 
codziennego kontaktu z ziemią. Dzisiaj nadal 
wybieramy ręcznie oliwki, tak jak robili to lata temu, 
aby zachować wszystkie cechy.

The story of our extra virgin olive oil started long ago 
but it is always present and near us;
among the fields of Sicily in the territory of Grotte and 
Racalmuto at a height of about 500 metres from the sea 
level.
All the knowledge that we have today, derives from our 
daily contact with the land. Today we still pick by hand our 
olives as they did years ago, to maintain all the qualities.

Viale Eduardo Spalanca 21
Racalmuto
92020
Italy
+39 3397771601

oleificiobovo@tiscali.it
www.oliocostanza.com
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Olejarnia Świecie J.A.W. Łącz 
Przetwórstwo Roślin Oleistych-Nasiennictwo Sp. z o.o. J8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Nasza rodzinna olejarnia od 27 lat zajmuje się produkcją 
naturalnych roślinnych olejów spożywczych, tłoczonych 
na zimno, nierafinowanych. W ofercie znajduje się natu-
ralny olej rzepakowy, lniany, konopny i słonecznikowy. 
Surowiec potrzebny do produkcji oleju rzepakowego 
i lnianego, w całości pochodzi z własnych pól.

Our family campany has been involved in the production 
of natural vegetable oils, cold pressed and unrefined, 
for 27 years. The offer includes natural rapeseed, linseed, 
hemp and sunflower oil. The raw material needed for the 
production of rapeseed oil and linseed oil comes entirely 
from its own fields.

ul. Świecie nad Osą 93
Świecie nad Osą
86-341
Polska
+48 56 466 19 18

biuro@olejarnia-swiecie.pl
www.olejarnia-swiecie.pl

Olimp Laboratories J12
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, delicatessen

Olimp Laboratories jest polską firmą farmaceutyczną 
założoną w 1990 roku. 
Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój możliwa 
jest produkcja farmaceutyków najwyższej jakości. 
Misją firmy jest zapewnienie Klientom lepszego 
komfortu życia, zdrowia i witalności. Realizujemy ją 
dzięki rozwojowi współpracy naukowej oraz ciągłym 
inwestycjom w zaplecze technologiczne.
JAKOŚĆ, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

Olimp Laboratories is a Polish pharmaceutical company 
which was established in 1990.
It has been possible to manufacture pharmaceuticals 
of the highest quality thanks to the continual investing 
in research and development. 
The mission of the company is to improve the comfort 
of life and to provide the power of health and vitality to 
our Clients. 
QUALITY YOU CAN TRUST!

ul. Pustynia 84F
Dębica
39-200
Polska
+48 14 680 32 00

info@olimp-labs.com
www.olimpsport.com
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Olivier&Co Sp. z o.o. C34
Mięso i drób, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Meat & poultry, private label & contract manufacturing, delicatessen

Olivier&Co Sp. zo.o. jest wiodącym dystrybutorem 
wędlin specjalizującym się w wędlinach  dojrzewających. 
Produkty są sprowadzane głównie z Francji, Włoch 
i Hiszpanii.  Olivier & co Sp. z o.o. jest filią największego 
producenta mięsa wieprzowego La Cooperl, która 
zrzesza we Francji ponad 5000 tysięcy hodowców świń.
Olivier&Co promuje na rynku Polskim marki Provinces 
de France, Gusetti, Oro de Granada.

ul. Traktorowa 180
Łodż
91-203
Polska
+48 787 904 121

info@oliandco.pl

OneDayMore sp. z o.o. K6
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Jesteśmy pasjonatami zdrowego trybu życia. 
W 2016 roku połączyliśmy siły pod szyldem OneDayMore. 
Dobrze zdajemy sobie sprawę z faktu, że każdy z nas 
jest inny. Mamy różne pasje, przyzwyczajenia, pracę, 
rytm dnia – a w związku z tym diametralnie różne są 
też nasze potrzeby. Produkty śniadaniowe i przekąski 
OneDayMore komponujemy więc w taki sposób, aby 
wszyscy mogli znaleźć swoją idealną propozycję

IMAGINE that you have one more day and you can use 
it as you like. You have 366 days in the year – this is what 
you get with One Day More. The way you start your day 
affects your entire year. It is a sum of all weeks started 
with busy mornings. We remember it on every stage 
of our work. This is why One Day More gives you a tasty, 
natural and nutritious start and more time for yourself.

ul. Nieszawska 1
Poznań
61-021
Polska
+48 61 670 40 45

odm@onedaymore.pl
www.onedaymore.pl
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ONLYBIO ONLYECO J21
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Laboratorium Naturella jest polską, biotechnologiczną 
firmą badawczo-wdrożeniową, która opracowuje 
nowatorskie substancje oraz kosmetyki i środki 
czystości oparte na surowcach naturalnych.
Tworzymy ekologiczne, wegańskie, certyfikowane, 
bazujące na opatentowanych substancjach z rzepaku 
kosmetyki dla dorosłych i dzieci oraz środki czystości, 
zawierające przynajmniej 99% składników naturalnych.

Naturella is a Polish biotechnology research and 
implementation company that develops innovative 
substances and cosmetics and cleaning products 
based on natural resources.
We create ecological, vegan, certified, based on patented 
rapeseed substances, cosmetics for adults and children as 
well as cleaning products containing at least 99% 
of natural ingredients.

Al. Jerozolimskie 136
Warszawa
02-305
Polska
+48 22 233 00 12

contact@onlybio.eu.com
www.laboratoriumnaturella.
com

OraSi D2
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

ul. Kasztanowa 15
Modlniczka k/Krakowa
32-085
Polska
+48 12 630 92 80
+48 12 630 92 60
biuro@mastermartini.pl
www.mastermartini.pl



176

W
YSTAW

C
Y | EX

H
IBITO

RS 

OryginalnySok J16
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products

OryginalnySok to najprawdopodobniej najbardziej 
oryginalna i czołowa marka soków NFC w Polsce. 
OryginalnySok charakteryzuje się najwyższą jakością, 
oryginalnością asortymentu, elastycznością oraz 
wyjątkowym smakiem. Czym są nasze soki? 
Owocem lub warzywem! Nie dodajemy niczego nie 
występującego naturalnie w owocach lub warzywach. 
Zapraszamy Ciebie na nasze stoisko, abyś poznał nasz 
Oryginalny świat.

OriginalSok is probably the most original and leading 
brand of NFC juices in Poland. The original Sok is 
characterized by the highest quality, originality of the 
range, flexibility and exceptional taste. What are our 
juices? Fruit or vegetable! Do not add anything not found 
naturally in fruits or vegetables. We invite you to our stand 
to get to know our Original world.

ul. Koszalińska 86
Szczecinek
78-400
Polska
+48 798 741 741

biuro@oryginalnysok.pl
www.oryginalnysok.pl

Oy West Mills Ab Ltd E16
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, 
confectionary and bakery

Flexible grain processor with 30 years of experience from 
Finland. 
Oat products from raw material to industry ingredients 
& finished consumer packages. 
Product examples breakfast cereal, pre-cooked (extrusion) 
flours and drink powders with different flavors. 

You can also chat with us about oatmilk ingredients 
and other R&D projects.

Ala-vallintie 873
Jalasjarvi
61600
Finland

info@westmills.fi
www.westmills.fi
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P.P.H.U. LARO Irena Kosoń E14
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, produkty premium, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, delicatessen, private 
label & contract manufacturing

Asortyment marki LARO to orzechy w karmelu, 
mieszanki bakaliowe, słone i słodkie przekąski oraz 
owoce i orzechy w czekoladzie. Dodatkowo posiadamy 
w ofercie produkty dedykowane dla Vendingu i Grupy 
HoReCa, jak również propozycje bezglutenowe, vege 
oraz serię fitness. Marka LARO w swojej ofercie posiada 
produkty wyłącznie z naturalnych składników.

The assortment of the LARO brand are caramel nuts, dried 
fruit and nut mixes, salty and sweet snacks as well as fruit 
and nuts in chocolate. In addition, we offer products 
dedicated to Vending and HoReCa Group, as well as 
gluten-free, vege and fitness series. The LARO brand in its 
offer has products exclusively from natural ingredients.

ul. Paczkowska 4
Kamieniec Ząbkowicki
57-230
Polska
+48 748 174 686
+48 748 173 447
biuro@laro-bakalie.com
www.laro-bakalie.com

PASIEKA KUJAWSKA APICOM J8
Produkty spożywcze
Grocery

Początki pasieki sięgają 1921 roku. 
W roku 1989 powstaje firma Apicom.
W naszej ofercie znajdują się najlepsze gatunki polskich 
miodów.
Priorytetem naszego działania jest jakość i bezpieczeń-
stwo żywności.
Produkty:
- miody polskie nektarowe, spadziowe, kremowane, 
pyłek pszczeli, miód z pyłkiem.

The origins  our apiary date back to the 1921. 
Apicom was founded in 1989.
In our offer we have the best species of Polish honey.
In our offer we have the best species of Polish honey.
Products :
Polish honey nectar, honeydew, creamy honey, Bee 
pollen, honey with bee pollen.

ul. Kaliska 128
Lubień Kujawski
87-840
Polska
+48 54 284 31 19

biuro@miodpszczeli.pl
www.miodypolskie.com
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PASTA PANARESE SNC di Panarese Alessio & C. Società Agricola B62
Produkty spożywcze
Grocery

PastaPanarese powstała w Val d'Orcia, w przepięknej 
toskańskiej dolinie, kwitnącej ziemi i parku przyrody, 
ale również została wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO.
Ta nieskażona dolina reprezentuje przez stulecia 
świątynię w najlepszym wydaniu uprawy pszenicy 
durum.
Z tych powodów Alessio Panarese zainspirował swoje 
produkty do magii rysunku brązu i powolnego suszenia
w niskiej temp.

PastaPanarese was established in Val d’Orcia, marvelous 
Tuscan valley, flourishing land and natural park, but also 
declared a Unesco World Heritage site.
This unspoilt valley represents over the centuries the 
temple par excellence of durum wheat cultivation.
For these reasons, Alessio Panarese inspired his products 

Via del Colombaio
Castiglione d'Orcia - Loc. 
Gallina
53023
Italy
+39 0577880233
+39 0577880157
info@pastapanarese.it
www.pastapanarese.it

Pastificio Lucio Garofalo B91
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, mrożonki, usługi 
i technologia dla branży spożywczej
Healthy and organic products, grocery, frozen food, food services & technology

Garofalo pakuje swój produkt premium w przeźroczyste 
opakowanie według filozofii, że "nie ma nic do ukrycia 
i wszystkiego do podzielenia się", oraz w przekonaniu, 
że wysoka jakość jest piękna. Różnica między maka-
ronem Garofalo, a innymi makaronami w wyborze 
surowców: tylko najtwardsza kaszka z pszenicy durum 
staje się makaronem Garofalo.

Garofalo wraps its premium product in transparent 
packaging inspired by the philosophy that there is 
“nothing to hide and everything to share”, and in the 
belief that high quality pasta is beautiful to look at.
The difference between Garofalo Pasta and other pasta is 
in the selection of the raw materials: only the finest durum 
wheat semolina becomes Garofalo pasta.

Via dei Pastai, 42
Gragnano (NA)
80054
Italy
+ 39 081 8011002
+ 39 081 8012937
info@pastagarofalo.it
www.pastagarofalo.it
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PE "VOMOND" E21
Ryby i owoce morza, marka własna & produkcja kontraktowa
Fish & seafood, private label & contract manufacturing

VOMOND to Ukraińska firma, zajmująca się  produkcją 
i sprzedażą kawioru imitovanego od 1995 roku. 
Nasze produkty są dobrze znane na Ukrainie i chcemy 
zaprezentować ten wspaniały produkt jeszcze większej 
liczbie konsumentów.

Private Enterprise VOMOND is ukrainian company which 
make production and saling of caviar imitated since 1995. 
Our products are well known in Ukraine and we want 
to introduce this wonderful product to even more 
consumers.

23, Pavluka Str.
Kalush
77300
Ukraine
+38 0347251062, 
+38 0681049879 mob. 
(Viber)

vomond95@gmail.com
www.vomond.com.ua

PIAVETTINI SRL B20
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

Piavettini LLP is a cottage industries, whic has been 
operating for nearly 10 years in the bakery. Piavettini are 
crispy and crumbly bread bites, shorter and bigger than 
traditional breadsticks. They are perfect has snack and 
with first and second courses. Extra virgin olive oil, first 
choice flours, grains and spices...and a lot of passion!
Piavettini, the genuine taste of good bread of the past

VIA I° MAGGIO 17/A
COLLE UMBERTO
31014
Italy
+39 0438430603
+39 0438430603
info@piavettini.com
www.piavettini.com
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PIZZA CROCCANTINA SRL B14
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

The company has a long tradition in the production 
of Pizza Croccantina, whose recipe is jealously guarded 
and handed down by three generations of a single family.
Pizza Croccantina is a unique, healthy and genuine 
product, the result of the research of raw materials 
no OMG and organic farming that guarantee certification 
by the CCPB institute.

VIA SARACENA 77
ROME
00126
Italy
+39 6 5257602

pizzacroccantinasrl@gmail.
com
www.pizzacroccantina.it

PK Components H16
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, dodatki do żywności, produkty spożywcze
Healthy and organic products, food ingredients, grocery

PK Components jest jedną z czołowych spółek dystrybu-
cyjnych dostarczających najwyższej jakości surowce 
do produkcji suplementów diety oraz dla przemysłu 
spożywczego. Naszą wizytówką jest stabilna pozycja 
na rynku, zaufanie klientów oraz kompleksowa oferta 
łącząca doradztwo i sprzedaż w rzetelne partnerstwo 
biznesowe.

PK Components is a Polish distributor of the highest 
quality raw materials for food supplements and food 
industry. The company's business card is a stable position 
on the market, our Customer’s trust and comprehensive 
offer combining consultancy and sales in reliable business 
partnership.

ul. Wita Stwosza 48/107
Warszawa
02-661
Polska
+48 22 258 46 01

info@pkcomponents.pl
www.pkcomponents.pl
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Plastco Poland Sp. z o.o. C33
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

Firma nieustannie poszukuje nowych rozwiązań 
i próbuje zmieniać podejście do opakowań. 
Dzięki temu nasze opakowania wyróżniają się na 
tle konkurencyjnych produktów. Firma przestrzega 
najwyższych standardów bezpieczeństwa. Produkcja: 
Pokrywka ze składaną łyżką /składane widelce 75D,95D; 
Pojemniki z czujnikiem otwarcia.

The company is constantly looking for new solutions and 
approaches to packaging. As a result - our packing stands 
out against the background of competing products. We 
always care about the quality of our products, controlling 
all the processes in our production. Products: Lid with 
folding spoon/fork 75mm or 95 mm; Conteiners.

Al. plk. W. Beliny-Prazmow-
skiego 14
Krakow
31 - 514
Polska
+48 123 067 067

biuro@plastco.pl
www.plastco.pl

Podere dei Leoni B64
Nabiał
Dairy

Podere dei Leoni założona w 1998 roku specjalizuje 
się w produkcji Mozzarella di Bufala Campana DOP. 
Produkuje również produkty mleczne, nawet z mleka 
krowiego.
Gospodarstwo mleczne uzyskało certyfikaty jakości 
uznane przez właściwe organy i organizacje międzyna-
rodowe, takie jak certyfikaty BRC, IFS i Halal.
Dziś jest obecny w około 30 krajach na świecie ze swoim 
produktem.

Podere dei Leoni founded in 1998 is specialized in the 
production of Mozzarella di Bufala Campana DOP. It also 
produces dairy products, even from cow's milk.
The dairy farm has obtained the quality certifications 
recognized by competent authorities, and international 
organizations, like the certifications BRC, IFS and Halal.
Today it is present in about 30 countries in the world with 
its product.

via Petrarca 34
Nocera Inferiore (SA)
84014
Italy
+39 081 5178783
+39 081 5179862
info@poderedeileoni.com
www.poderedeileoni.com
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POLAND FRUITS D27      
Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

POLAND FRUITS to platforma biznesowo-handlowa 
łącząca podmioty gospodarcze z szeroko rozumianego 
rynku spożywczego, ukierunkowana na owocne biznesy 
między kontrahentami z kraju i ze świata. To kompaty-
bilne połączenie czasopisma i portalu, których celem 
jest dostarczenie informacji ułatwiających współpracę 
gospodarczą i handlową  kontrahentom poszukującym 
kontaktów biznesowych w Polsce i zagranicą.

POLAND FRUITS is a business and trade platform (B2B) 
aimed at the agri-food sector and food industry. POLAND 
FRUITS is a compatible fusion of a magazine and a web 
portal, the pages of which inform readers about the 
current situation and upcoming events in their industry 
of interest.
POLAND FRUITS has one mission: to create close links 
between B2B within the independent fine food sector.

ul. Grójecka 186 lok. 214
Warszawa
02-390
Polska
+48 508 112 968
+48 22 824 1497

marketing@polandfruits.com
www.polandfruits.com

Polder sp. z o.o. J8
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, nabiał, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, dairy, healthy and organic products, grocery, private label & 
contract manufacturing

Polder jest największym producentem Kajmaku i Dulce 
de Leche w Polsce. Działamy na rynku od 20 lat, a nasze 
produkty są wykorzystywane w najlepszych cukierniach 
w kraju. W naszej ofercie posiadamy także kajmak 
w słoiczkach do użytku domowego. Produkt nie zawiera 
oleju palmowego, glutenu oraz konserwantów. 
W porównaniu do znanych kremów śniadaniowych 
posiada 69% mniej tłuszczu, 30% mniej cukru,

Polder is the biggest manufacturer of Dulce de Leche 
in Eastern Europe. Our products are designed for 
confectionery, Ice-creams, or home usage. Our prducts 
doesn't contain palm oil, preservatives  or gluten, that 
makes them great alternative for breakfast creams. 
Compared to popular chocolate creams it has about 69% 
less fat and 30% less sugar.

ul. Bobrowo 28
Bobrowo
87-327
Polska
+48 666 941 911

kontakt@kajmak.com.pl
www.kajmak.com.pl



Polska Róża Ernest Michalski Sp. z o.o. K2
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, delicatessen

„Polska Róża” to producent  wysokiej jakości soków 
tłoczonych bezpośrednio z owoców, które mają 
specjalne właściwości prozdrowotne. Dodatkowo 
w ofercie znajdują się syropy owocowe oraz produkty 
ekologiczne. To w pełni polska, rodzina firma z tradycją 
od 1979 roku.

"Polska Róża" is a manufakturer of high quality juices 
pressed directly from fruits, that have pro-health 
properties. The offer also includes fruit syrups and organic 
products. It is a fully Polish, family-owned company with 
tradition since 1979.

ul. Róży 5
Falenty Nowe
05-090
Polska
+48 22 720 53 21

biuro@polskaroza.pl
www.polskaroza.pl
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Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców D28 
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

Polska Federacja Producentów Żywności Związek 
Pracodawców (PFPŻ ZP) została powołana w roku 1996 
w celu zapewnienia efektywnego współudziału 
podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju 
sektora żywnościowego, jednej z największych 
i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki.

The Polish Federation of Food Industry Union 
of Employers (PFFI UE) was estabilished to secure effective 
participation of business entities in laying down legal, 
organisational and economic conditions for the 
development of food sector, one of the largest and most 
powerful branches of the Polish economy.

ul. Chałubińskiego 8
Warszawa
00-613
Polska
+48 22 830 70 55
+48 22 830 70 56
biuro@pfpz.pl
www.pfpz.pl

Polskie Likiery F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Szanowni Państwo! Jesteśmy nową firmą na rynku 
alkoholi w Polsce, zajmujemy się produkcją likierów 
słodkich i półsłodkich na bazie naturalnych składni-
ków. Likiery nasze charakteryzują się niepowtarzalnym 
smakiem i aromatem oraz wysoką zawartością alkoholu 
sięgającą 30% zachowując przy tym łagodny posmak 
czekolady albo owoców w zależności od rodzaju likieru. 
Zapraszamy do współpracy.

Dear Sirs! We are a new company on the alcohols market 
in Poland and deal with production of sweet and 
semi-sweet liqueurs based on natural ingredients. 
Our liqueurs are characterized by their unique taste 
and aroma, and high content of alcohol, up to 30%, while 
maintaining a gentle taste of chocolate or fruit 
depending on the type of liqueur. 
We would like to invite you to cooperation with us.

ul. Wilgowa 67
Częstochowa
42-271
Polska
+48 602 629 291

biuro@polskielikiery.pl
www.polskielikiery.pl
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Polskie Piekarnie sp. z o.o. sp. k. E19
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, grocery

Firma Polskie Piekarnie, prywatna firma produkcyjna, 
powstała w 2004 roku. Od początku działalności 
właściciele określają szereg priorytetów, z których 
najważniejszym jest kryterium jakości wytwarzanych 
produktów. 
Polskie Piekarnie postawiły na odpowiedzialność, 
uczciwość zawodową pracowników, ich doświadczenie 
zawodowe i przekonanie o ciągłej konieczności 
podnoszenia kwalifikacji. W chwili obecnej firma 
zatrudnia 240 osób, dysponuje własną siecią 30 sklepów 
w największych miastach Śląska i południowej Polski 
(plan na 2019 - 5 sklepów na Słowacji). 
Firma specjalizuje się w produkcji piekarniczej, 
cukierniczej i garmażeryjnej. W portfolio produkcyjnym 
są produkty dające możliwości sprzedażowe na eksport. 
Wszystkie produkty wytwarzane są ręcznie, 
z wykorzystaniem tradycyjnych receptur.

The company Polskie Piekarnie, a private production 
company, was established in 2004. From the beginning, 
the owners have defined a number of priorities, 
the most important of which is the quality criterion 
of manufactured products. Polskie Piekarnie have placed 
the responsibility, professional integrity of employees, 
their professional experience and conviction about 
the constant need to improve qualifications. Currently, 
the company employs 240 people, has its own network 
of 30 stores in the largest cities of Silesia and southern 
Poland (plan for 2019 - 5 stores in Slovakia). The company 
specializes in the production of bakery, confectionery and 
convenience foods. All products are handmade, using 
traditional recipes.

ul. Wałowa 1/3
Tarnów
33-100
Polska
+48 13 447 02 32
+48 608 513 220
+48 13 447 52 84
piekarnia.libusza@gmail.com
www.polskiepiekarnie.pl
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Polskie Warzelnie Soli sp. z o.o. H11
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, delicatessen

PWS sp. z o.o. - producent produktu SuperSól®
– kompozycji soli i minerałów z wielu źródeł, która 
powstaje z użyciem leczniczych wód mineralnych, 
solanek i złóż mineralnych. Smakiem nie odbiega 
od „tradycyjnej” soli, a zawiera aż 53% mniej sodu! 
Pierwiastek ten został zastąpiony kompleksem 
minerałów, który przynosi aż 41 korzyści dla zdrowia. 
Jest to obecnie najbogatsza w minerały sól na świecie.

Polish Saltworks- manufacturer of SuperSalt  – the richest 
in minerals food salt which contains 53 % sodium less 
than typical table  salt. A mineral complex instead of 
sodium provides 41 proven health benefits. SuperSalt 
is a composition of salts and minerals from many sources. 
It is prepared using highly mineralized waters, 
curative-medical brines, and mineral deposits.

ul. Bażancia 34
Warszawa
02-892
Polska

www.supersol.pl

PPHU MASZYNY I PRZETWÓRSTWO NASION OLEISTYCH OLVITA  
KRZYSZTOF DZIADUCH J7

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, dodatki do żywności, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, food ingredients, private label & contract manufacturing

Ol'Vita jest polską firmą rodzinna powstałą w 2004 roku. 
Nasza działalność związana jest z przemysłem spożywczym, 
kosmetyczny i paszowym. Przemysł spożywczy obejmuje 
produkcję:
- olejów zimno tłoczonych nieoczyszczonych 
(nierafinowanych) - 30 rodzajów
- mąk naturalnych z nasion oleistych m.in. 
wysokobiałkowych, 
- nasion, pestek i suszonych owoców
- naturalnych 1-składnikowych kosmetyków.

Ol'Vita is a Polish family-run company established in 2004. 
The activity is related to food, cosmetic and feedstuff 
industries. Production for the food industry includes: 
- cold pressed unrefined oils - 30 types
- natural flour products from oilseeds, among others, 
high-protein ones,
- seeds, pips and dried fruit
- natural, one-ingredient cosmetic products.

ul. Panków 2
Pszenno
58-125
Polska
+48 785 991 154
+48 746 606 841

biuro@olvita.pl
www.olvita.pl
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PRIMAVIKA & PRIMAECO K3
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Jesteśmy polską firmą z rodzinnymi tradycjami, 
istniejącą od 1998 r. Naszą misją jest tworzenie 
zdrowych, roślinnych produktów o prostych składach 
oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Specjalizujemy 
się w tworzeniu wegańskich dań obiadowych, maseł 
orzechowych, żywności ekologicznej i bezglutenowej, 
roślinnych pastach, paprykarzach oraz hummusach. 
Tak prosto zdrowo się odżywiać :)

We are a Polish company with family traditions operating 
since 1998. Our mission is to create healthy, vegetable 
products with simple compositions and to promote 
a healthy lifestyle. Our products do not contain artificial 
dyes, preservatives or taste enhancers as they are created 
for people who value high quality ingredients of the 
foodstuffs they eat.

Primavika Sp. z o.o.
Gądki
62-023
Polska
+48 61 817 12 23

kontakt@primavika.pl
www.primavika.pl

Proco Polska Sp. z o.o. Sp.k. K8
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing, delicatessen

Jesteśmy producentem past warzywnych, dodatków 
do dań, sosów, soków oraz przypraw płynnych.
Specjalizujemy się w naturalnych wyrobach, 
tworzonych na bazie tradycyjnych receptur. 
Tworzymy również nowe smaki, podążając z duchem 
czasów i zdrowego odżywiania.
W gamie naszych produktów znajdziecie Państwo 
m.in. pesto, ketchupy bez dodatku cukru, pasty 
warzywne, hummusy, smoothies i wiele innych.

ul. Centralna 2T
Osielsko
86-031
Polska
+48 523 204 123

biuro@hotz.pl
www.hotz.pl
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Propharma Sp. z o.o. J18
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Healthy and organic products, private label & contract manufacturing, delicatessen

Propharma to polska firma założona w 2007 roku, która 
jest bezpośrednim dystrybutorem Miodów Manuka 
MGO™ oraz producentem suplementów diety Dr Gaja. 
Wśród produktów Dr Gaja warto wyróżnić naturalne 
soki wytwarzane z owoców z całego świata, Mikstury 
Olei - mieszanki olejów roślinnych połączone z ekstrak-
tami roślinnymi, a także ProSuplementy czyli wysoko 
przyswajalne suplementy diety bez dodatków.

Propharma is a direct distributor of Manuka Honey MGO ™ 
and a producer of Dr Gaja food and diet supplements. 
It is a Polish company founded in 2007. Dr Gaja's product 
list include natural juices made of fruits from around 
the world; Oils; Oil Mixtures: blends of vegetable oils 
combined with plant extracts; ProSupments: highly 
absorbable dietary supplements without unnecessary 
additives.

ul. Łopuszańska 36
Warszawa
02-220
Polska
+48 22 266 84 99

hurt@pro-pharma.pl
www.pro-pharma.pl
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Prosto ze Wsi K11
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Healthy and organic products, private label & contract manufacturing, delicatessen

Soki przecierowe ze świeżych polskich malin, porzeczek, 
truskawek, borówek wg tradycyjnych domowych 
receptur. Zawierają 85% - 100% owoców, lekko 
słodzone oraz bez cukru, bez konserwantów. Są 
używane do herbaty, napojów, jako dodatek do deserów 
i dań: naleśników, ryżu, owsianki, kaszki manny, budyniu, 
jogurtu, jako polewa do lodów, sałatek owocowych. 
Produkcja odbywa się w naszym gospodarstwie.

Juices wiped from fresh Polish raspberries, currants, 
strawberries, blueberries according to traditional home 
recipes. They contain 85% - 100% fruit, slightly sweetened 
and without sugar, no preservatives. They are used for tea, 
drinks, as an addition to desserts and dishes: pancakes, 
rice, porridge, semolina, pudding, yogurt, as a topping for 
ice cream, fruit salads. We produce it on our farm.

ul. Zaprężyn 27B
Mirków
55-095
Polska
+48 791 456 125

soki@prostozewsi.eu
www.prostozewsi.eu
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Pterodaktyl G2
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Firma sprowadzająca produkty daktylowe z rejonu 
Zatoki Perskiej.
Naszą ideą jest wprowadzenie na rynek polski 
najwyższej jakości daktylowych specjałów. Pterodaktyl 
jest firmą prowadzoną z Kataru, dzięki temu osobiście 
spotykamy się z producentami i wybieramy najlepsze 
daktylowe produkty.
Wszystkie nasze produkty są bez dodatków cukru, wody 
oraz wolne od GMO. Nie zawierają konserwantów.

We are a young date fruit loving company that is going to 
export date products from the Arabian Peninsula. We are 
originally from Poland but we have been living in Doha, 
Qatar for the past 5 years. That is why we know that the 
best dates come from here. 
All of our products are sugar-free, water-free and 100% 
made from dates. They are also free from GMO and 
contain no preservatives.

ul. Szekspira 2/198
Warszawa
01-913
Polska
+48 690 432 299

info@pterodaktyl.com.pl
www.pterodaktyl.com.pl

PURE LIFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa J5

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing

Pure Life - producent zdrowych słodyczy „Porcja Dobra”. 
Naturalne przekąski dla dzieci i dorosłych. Każdy 
z produktów ma czystą etykietę z krótką listą 
składników, bez chemicznych dodatków. Doskonały 
smak, rozsądna cena i dobre przesłanie w każdej porcji. 
Kostka dobra – pierwszy na rynku zestaw dla dzieci 
zawierający 100% naturalną przekąskę, zabawkę 
i dobrokartę!

Pure Life is a producer of healthy sweet tidbits “Porcja 
Dobra”. These are all-natural snacks dedicated for children 
and adults -  clean label with 3-4 ingredients, no chemical 
additives! Excellent taste, reasonable price and a good 
message in every serving. “Porcja Dobra” Box - the first set 
on the market developed for children to contain 100% 
natural refreshment, a toy and a good-will card!

ul. Warszawska 42
Choroszcz
16-070
Polska
+ 48 795 434 440

contact@porcjadobra.pl
www.porcjadobra.pl



Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj D24
Mrożonki
Frozen food

Firma Mateo powstała w 1993 roku. od początku swojego 
istnienia działa w branży spożywczej stale zwiększając 
swój potencjał.  Nasze wyroby mączne wykonywane są 
ze szczególną troską o klientów, według tradycyjnej 
i sprawdzonej receptury. Od początku działalności 
postawiliśmy na jakość tworzonych produktów. 
Najbardziej wymagających zapraszamy na nasze 
wyroby premium.

Mateo was created in 1993. Working in the food trade 
industry we constantly increased our potential. Our 
dough products are made with special care for customers, 
according to the traditional recipes. From the beginning 
we secured the highest quality of our products which 
allowed us to succeed on national and foreign market. 
The most demanding customers should have a look at our 
premium products.

ul. Metalowców 33
Dębica

Polska
+48 14 681 53 01

hurt@mateodebica.com.pl
www.mateodebica.com.pl
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Purella Food H5

Quargentan S.p.A. B32
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, private label 
& contract manufacturing

Quargentan S.p.A. to włoska firma rodzinna, specjali-
zująca się w produkcji napojów w opakowaniach brik 
(TetraPak i Combibloc). Produkujemy i pakujemy: wina, 
soki, sosy pomidorowe, a zwłaszcza napoje warzywne 
(sojowe, migdałowe, owsiane i ryżowe) o najlepszej 
wartości do ceny. Nasza firma ma możliwość tworzenia 
prywatnych marek dla kanałów dystrybucji masowej.

Quargentan S.p.A. is an Italian company, family based, 
specialized in production of beverages in brik packaging 
(TetraPak and Combibloc). We produce and pack: wines, 
juices, tomato sauces and especially vegetable drinks (soy, 
almond, oat and rice) with the best value to money. Our 
company has the possibility to create also private labels 
for the mass distribution channels.

Via Valle 1, Terrossa di Roncà
Verona
37030
Italy
+39 045 7614033
+39 045 6131028
export@quargentan.com
www.quargentan.com/en

RAMKALNI NORDECO SIA D4
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, 
naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery

The RAMKALNI brand offers authentic, healthy snacks 
to Latvia and to the world.
To retain all the goodness our fruits and berries have 
been blessed with by Mother Nature, we have developed 
sensitive processing technology that helps us keep all 
of the juiciness, natural color, and flavor of the product.Beverīnas, Krustini

Incukalna pagasts
LV-2141
Latvia
+37 129214616

sales@ramkalni.lv
www.ramkalni.com
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RADIX-BIS H14
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, napoje bezalkoholowe
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, 
non-alcoholic beverages

Radix-Bis istnieje od 1991 r. jako producent, importer 
i dystrybutor żywności naturalnej. W naszej szerokiej 
ofercie znajdują się: produkty bezglutenowe i bezcukro-
we, ekologiczne, soki 100%, przyprawy, przekąski, mąki, 
bakalie, kasze, ziarna, produkty śniadaniowe. Spełniamy 
potrzeby i preferencje produktowe wegan, wegetarian, 
diabetyków, sportowców, ludzi dbających o zdrowie 
swoje i najbliższych.

Radix-Bis was established in 1991 as a producer, importer 
and distributor of natural food. Our offer includes: gluten-
-free and sugar-free products, organic, 100% juice, spices, 
snacks, flour, delicacies, cereals, grains, breakfast products. 
We meet the needs and  preferences of vegans, vege-
tarians, diabetics, athletes, people who care about their 
health.

ul. Gerberowa 22
Rotmanka
Pruszcz Gdański
Polska
+48 58 691 07 20

radix@radix-bis.pl
www.radix-bis.pl

Riccardo Azienda Agricola B1
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Via Cieca d'Alnè n. 4
Vidor
31020
Italy
+39 340 0882332

info@proseccoriccardo.com
www.proseccoriccardo.com
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Rigello F6
Kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Tea & coffee, private label & contract manufacturing, delicatessen

Rigello to niezależny, bezpośredni importer kawy 
zielonej z całego świata oraz przede wszystkim 
producent kawy ziarnistej i mielonej. Specjalizuje się 
w produkcji marek własnych kaw w szerokim zakresie 
jakościowym i cenowym. 

Dodatkowo na targach WorldFood Warszawa 
zaplanowaliśmy premierę mieszanek kaw 
dedykowanych do marek własnych z certyfikacją BIO.

Rigello – an independent importer of green beans 
from around the world and a leading manufacturer 
of bean- and ground coffee. Our company’s core is private 
labeling across a variety of products and prices, making 
us capable of providing any assortment recquired. 
Additionally, during the WorldFood Warsaw we are 
launching new coffee blends dedicated to the private 
label sector with BIO certificate.

ul. Gdańska 47/49
Łódź
90-729
Polska
+48 42 235 59 56
+48 42 640 95 01
info@rigello.pl
www.rigello.pl

Samley Teas (Pvt) Ltd D9
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, kawa i herbata, dodatki do żywności, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, tea & coffee, food ingredients, private label & contract 
manufacturing

Samley brings you a diverse collection of exquisite range 
of Sri Lankan products for enduring taste and goodness.
Samley is in to trading & exporting of finest quality Sri 
Lankan products is committed to offer only the top of the 
notch product categories to its customers.

3rd Floor, GDP Building, No 
58, Dharmapala Mawatha
Colombo
00700
Sri Lanka
+947765632741

kavith@samleyteas.lk
www.samleyteas.lk
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Schär H15c

Semco Sp. z o.o. Sp.k. J2
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Z pasją od lat…..
Naturalne oleje tłoczone na zimno.
Dodane do potraw nadają im wyjątkowy smak i zapach.
Semco – jest firmą rodzinną, zajmującą się rolnictwem 
od pokoleń. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, 
wytwarzamy wyjątkowe produkty, które dzięki trady-
cyjnym metodom produkcji w pełni zachowują walory 
smakowe i zapachowe wyróżniające i charakteryzujące 
nasze produkty na rynku.

With great passion for years…
Natural cold pressed oils.
Added to dishes make them taste and smell unique.
Semco – a family company, which has dealt with 
agriculture for generations. Using years of experience, 
we make exceptional products, which, thanks to traditional 
production maintain their taste and aroma qualities, 
distinguishing and identifying our products on the market.

ul. Spacerowa 75
Śmiłowo
64-500
Polska
+48 502 556 466
+48 61 64 68 899
info@semco.pl
www.semco.pl

Sen Soy Polska - Flavor Hub F18
Produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty premium
Grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

ul. Dzwonkowa 8
Warszawa
02-290
Polska
+48 22 122 18 24

biuro@flavorhub.pl
www.sensoy.pl



197

W
YS

TA
W

C
Y 

| E
X

H
IB

IT
O

RS
 

Sharg Ulduzu LLC D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

"Sharg Ulduzu" LLC zajmuje szczególne miejsce 
w przemyśle winiarskim Azerbejdżanu. Nasz biznes plan 
jest jednym z największych projektów w winiarstwie 
azerbejdżańskim. Celem firmy jest stosowanie nowocze-
snych technologii oraz produkcja wysokiej jakości win 
i produktów typu brandy. "Sharg Ulduzu" LLC zamierza 
również zwiększyć liczbę lokalnych odmian winorośli 
poprzez sadzenie nowych winnic.

"Sharg Ulduzu" LLC has a special place in the developing 
winemaking industry in Azerbaijan. A business plan 
implemented by Company is one of the great projects in 
Azerbaijani winemaking. Company aims to apply modern 
technologies and manufacture high quality wine and 
brandy products. "Sharg Ulduzu" LLC intends to increase 
the number of local technical grape varieties by planting 
new vineyards.

Baku – Kazakh highway, 
388th km
Shamkir
AZ 5700
Azerbaijan
+994 514970132

admin@shargulduzu.com
www.shargulduzu.com

Shirin Agro D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Shirvan Wines D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Spółka Shirvan Wines, stworzona jest z połączenia 
bogatej tradycji oraz nowoczesnych technologii. 
Produkty spółki wytwarzane są z lokalnych i zagranicz-
nych odmian winorośli, uprawianych w wiosce Meysari 
i wyróżniają się wyjątkowym smakiem oraz aromatem. 
Od 2017 roku trzy rodzaje win o nazwach "Sadaf", "Mar-
jan" i "Makhmari" produkowane są pod marką “Meysari".

The Shirvan wines, created from the unity of rich tradition 
and modern technologies, are made from local and 
foreign grape varieties, grown in Meysari village, and 
differ with its unique taste and aroma.  From the year 
2017, the three types of wine named "Sadaf", "Marjan" and 
"Makhmari”, are produced under the brand of "Meysari".
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Silk Way G7
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata, 
produkty premium
Healthy and organic products, grocery, tea & coffee, delicatessen

SilkWay jest bezpośrednim importerem perskiego 
szafranu. Nasi pracownicy w Iranie zawsze dbają 
o najwyższą jakość upraw. Oferujemy wszystkie rodzaje 
szafranu w różnych opakowaniach.
Oferujemy również perskie herbaty. Są to różne 
mieszanki ziół o fantastycznych smakach 
i właściwościach, które mogą mieć niesamowite 
korzyści dla zdrowia konsumentów.

SilkWay is an importer of Persian Saffron directly from 
Iran. Our staffs in Iran always observe the quality of the 
crops we order for our market. We offer all types of saffron 
in variable packages.
Besides saffron we import various kinds of herbal tea from 
Iran too. Different blends of herbs with fantastic tastes 
and properties which can have amazing health benefits 
for consumer.

ul. Augustowska 31/1
Olsztyn
10-833
Polska
+48 697 136 050

igor@silk-way.pl
www.silk-way.pl

SKK SA C12
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

W naszej ofercie znajduje  się szereg rozwiązań i usług 
optymalizujących i automatyzujących procesy bizne-
sowe w obszarach logistyki magazynowej, produkcji, 
znakowania, handlu i dystrybucji oraz pracy mobilnej. 
Oferujemy również rozwiązania sieciowe dedykowane 
środowiskom magazynowo – produkcyjnym oraz usługi 
serwisowe.

We offer a range of solutions and services to optimize 
and automate business processes for warehouse logistics, 
production, labeling, trade and distribution and mobile 
work.
We also offer network solutions, dedicated to production 
and warehouse environments, and maintenance services.

ul. Gromadzka 54A
Kraków
30-719
Polska
+48 12 29 32 700
+48 12 29 32 701
skk@skkglobal.com
www.skkglobal.com
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"Smak Natury" Marek Hałat K13

Smart Invest UA LLC E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

Derevoobrobna stree,
building 3
Kyiv
01013
Ukraine
+38 0675333733

info@domashni.com.ua
www.domashni.com.ua

SO COOL, UNIPESSOAL, LDA (Açaí Amazon/Nutricau) H12
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, mrożonki
Healthy and organic products, frozen food

Firma So Cool, właściciel pierwszej marki Acai w Europie 
AÇAÍ AMAZON, oferuje miąższ owoców, acai w różnych 
smakach i formach. Jest oficjalnym przedstawicielem 
brazylijskiej marki NUTRICAU w Europie.
Obecnie posiadamy fabrykę pulpy açaí w Belém-Brazil 
i produkujemy sorbet açaí w Europie. Nasze produkty 
są obecne w kilku krajach europejskich. 
Naszym przedstawicielem na Polskę jest Seriofruta.

The company So Cool, owner of the first açaí brand 
in Europe AÇAÍ AMAZON markets fruit pulp, granola 
and acai in different flavors and formats. It's the official 
representative in Europe of the Brazilian brand of fruit 
pulps, NUTRICAU.
We currently have a factory of açaí pulp in Belém-Brazil 
and we produce açaí sorbet in Europe. Our products are 
currently present in several European countries.

Rua das Figueiras n.º 26 R/C 
Loja C Edifício Vila Pátio
Marinha Grande
2430-187
Portugal
+35 1913417911

office@acai-amazon.com
www.acai-amazon.com
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Solida Food H7
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, produkty spożywcze, 
kawa i herbata
Healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery, tea & coffee

Jesteśmy producentem i dystrybutorem żywności 
wegańskiej, ekologicznej oraz azjatyckiej od 1992 r. 
Specjalizujemy się w wytwarzaniu Tofu i kiełków. 
W procesie produkcji stosujemy tradycyjne metody, 
sprawdzone od setek lat. W swojej ofercie posiadamy 
także herbaty zielone (m.in. Matchę), sosy sojowe, 
nasiona strączkowe, kasztany jadalne, grzyby shiitake 
(Poku), bataty i głożynę pospolitą.

We are a producer and distributor of vegan, organic and 
Asian food since 1992. We specialize in the production of 
Tofu and bean sprouts. In the production process, we use 
traditional methods, tested for hundreds of years. 
In our offer we also have green teas (including Matcha), 
soy sauces, legumes, edible chestnuts, shiitake (Poku) 
mushrooms, sweet potatoes and jujube dates.

ul. Kuropatwy 23A
Mysiadło
05-500
Polska
+48 601 339 868
+48 22 750 85 14
biuro@solidafood.com.pl
www.solidafood.com.pl

SOLIGRANO K5
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Soligrano- marka zakochana w zbożach.

Soligrano to marka, która powstała z potrzeby 
do tworzenia Zdrowszych i Pysznych produktów 
zbożowych tj.zboża, kasze, mąki, mąki funkcjonalne, 
kaszki oraz zboża ekspandowane.
Nowości w ofercie – Vege burgery, Racuchy, Shake.

Oferujemy produkty konwencjonalne, ekologiczne 
oraz bezglutenowe.

ul. Wrocławska 20
Dobroń
95-082
Polska
+48 43 655 51 11

biuro@soligrano.pl
www.soligrano.pl
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Spiżarnia Kujawsko-Pomorska, Klaster Spółdzielczy J8
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Klaster pod nazwą “Spiżarnia Kujawsko-Pomorska” 
powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i przy 
wsparciu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie. Misją klastra jest promocja 
markowej żywności tradycyjnej, regionalnej oraz 
ekologicznej będącej wizytówką województwa 
kujawsko-pomorskiego.

ul. Przysiek
Zławieś Wielka
87-134
Polska
+48 506 182 489

kontakt@spizarniakujawsko-
pomorska.pl
www.spizarniakujawskopo-
morska.pl

Sri Lanka Tea Board D8
Kawa i herbata
Tea & coffee

Sri Lanka Tea Board is the apex regulatory and 
administrative body of the Sri Lankan tea industry. 
Ceylon Tea is also the cleanest tea in the world in terms 
of pesticide residues, a fact confirmed by the ISO 
Technical Committee. Sri Lanka was also the first to 
achieve the "Ozone Friendly Tea" label recognized 
under the Montreal Protocol.

574, Galle Road, 03, Sri Lanka
Colombo
0003
Sri Lanka
+94112583343
+94112587341
gayans@pureceylontea.com
www.pureceylontea.com
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Starpharma Sp. z o.o. J22
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing

Starpharma Sp. z o.o. jest jedną z najszybciej rozwijają-
cych się firm na rynku Europy Środkowo-Wschodniej 
w obszarze wytwarzania i sprzedaży słodyczy 
funkcjonalnych oraz suplementów diety. Obecnie 
w swoim portfolio mamy ponad 60 produktów 
na polskim rynku, w tym słodycze funkcjonalne 
dla dzieci dostępne pod marką  „Zdrowy Lizak Mniam-
-Mniam„, „Mniamki” i „Zdrowe Karmelki„.

Starpharma Sp. z o.o. is a fast-developing company 
in the Central and Eastern Europe market, which is 
engaged in production and sale of dietary supplements, 
as well as, medical devices. We have more than 60 
products on the Polish market, including, functional 
sweets branded “Healthy Lollipop MARSSI“, “YAMIVITS” 
and “Healthy Bon-bons MARSSI“.

ul. Stawki 2, 23 piętro
Warszawa
00-193
Polska
+48 22 403 63 02

Stema & Manless Paluszki i Przekąski Sp. z o.o. K13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Jesteśmy polską firmą oferującą szeroki wybór 
produktów wypiekanych z naturalnych składników, 
co czyni je nie tylko smaczną, ale także zdrową 
przekąską. W naszej ofercie znajdziecie Państwo 
zarówno paluszki konwencjonalne jak i ekologiczne.

We are a Polish company offering a wide range of baked 
products from natural ingredients, which makes them not 
only a tasty but also a healthy snack. In our offer you will 
find  conventional and ecological breadsticks.

Al. Jerozolimskie 89/43
Warszawa
02-001
Polska
+48 468 560 013
+48 468 560 012
handlowy@stema-polska.pl
www.stema-polska.pl
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Stewiarnia sp. z o.o. G3
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Import  i dystrybucja produktów BIO, bez cukru, bez 
glutenu, bez laktozy, dla wegan, dla dzieci na rynku 
zdrowej żywności oraz produktów do sklepików 
szkolnych. Wyłączny dystrybutor marek: Cavalier, 
Natusweet, It is not Meat, Damhert, vEggs, Cultured 
Food, Fruit Bowl, D’angelo, Mellow Party, Stewiarnia 
i Luzak.

We import and distribute BIO, sugar-, gluten- and lactose 
free products, as well as products for vegans and babies. 
We also distribute sugar- and salt- free products that 
complying with the requirements of Regulation of the 
Minister of Health on products for  school shops and 
canteens. We are distributor of such brands as Cavalier, 
Natusweet, Damhert, vEggs, Cultured Food, Fruit Bowl, 
D'angelo.

ul. Starochylicka 26
Chylice
05-510
Polska
+48 22 484 20 10

stewiarnia@stewiarnia.pl
www.b2b.stewiarnia.pl

SUN365 Juices & Smoothies J20
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products

SUN365  is an entrepreneurship driven, fast growing 
company working in non-alcoholic beverage industry. 

SUN365 leading smoothie brand in the Baltics.
SUN365 is among the leading beverages in the region
(Superior Taste Awards, Great Taste Awards; World 
Beverage Innovation Awards).

Paneriu 11
Vilnius
03209
Lithuania
+370 699 35269

info@ajizgroup.com
www.sun365.today
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Swanson H24
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Firma Swanson została założona w 1969 r., aby zaofero-
wać produkty zdrowotne najwyższej jakości. Witaminy 
i suplementy są istotną częścią zdrowego stylu życia, 
więc oferujemy naszym klientom tylko to co najlepsze. 
Czystość i moc naszych produktów ma znaczenie 
– dlatego używamy najlepszych surowców tylko 
od zaufanych dostawców, a nasze produkty dokładnie 
testujemy w niezależnych laboratoriach.

Swanson has established in 1969 in Fargo, ND with 
primary goal which is healthy products in the best quality. 
Dietary supplements are essential part of healthy lifestyle 
and we try to fulfill it. Purity and potency of our products 
is important for us and we use only the best ingredients 
from trustful suppliers. Our finished product are tested 
in the independent laboratories.

ul. Łukasińskiego 110
Szczecin
71-215
Polska
+48 91 452 60 03
+48 91 433 00 96
biuro@swanson.com.pl
www.swanson.com.pl

"SZARŁAT" M i W Lenkiewicz Sp. J. K12
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Firma "SZARŁAT" powstała w 1993r w celu wdrożenia 
do produkcji i organizacji rynku amarantusa w Polsce. 
Pierwsi wprowadziliśmy na polski rynek półprodukty 
i produkty gotowe z nasion amarantusa (mąka, płatki, 
POPPING, olej). Jesteśmy producentem wysokiej jakości 
produktów bezglutenowych również z gryki, z pestek 
dyni, rokitnika a także olejów zimnotłoczonych, ciastek, 
batonów, dżemów i soków.

"SZARŁAT" was established in 1993 in order to implement 
production and organize the market of amaranth 
in Poland. Our firm was a pionier in Poland in manufacturing 
products based on amaranth seeds ( flour, flakes, POP-
PING and oil ). We produce also high quality products 
from buckwheat, pumpkin seeds, sea buckthorn 
and cold-pressed virgin oils. All products are gluten free.

ul. Cibory Gałeckie 46
Zawady
16-075
Polska
+48 86 2180291
+48 86 2180291
amarantus@szarlat.com.pl
www.szarlat.com.pl
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T PRESTIGE, LTD D15
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, dodatki do żywności, marka własna & produkcja 
kontraktowa
Confectionary and bakery, food ingredients, private label & contract manufacturing

The confectionery plant LTD "Т PRESTIGE", established 
more than 20 years ago, is the dynamically developing 
enterprise in Ukraine. We offer more than 350 items 
of confectioneries. The modern equipment, high 
technologies, excellent stable quality, constant work 
on the creation of new original products the enterprise to 
receive the deserved rrecognition and trust of consumers 
beyond its borders.

Lozovskaya 5
Kharkov city
61017
Ukraine
+38 0674193228

ingredients2014@gmail.com
www.tprestige.com.ua/en

Tantus sp. z o.o. G15
Marka własna & produkcja kontraktowa
Private label & contract manufacturing

Firma Tantus oferuje pełen wachlarz usług związanych 
z produkcją suplementów diety. Naszą największą 
zaletą jest kompleksowość usług, która pozwala 
zrealizować pomysł od receptury po wytworzenie 
produktu gotowego do sprzedaży. Naszym klientom 
służymy swoim wieloletnim doświadczeniem w branży 
produkcyjnej, tym samym pomagamy im zoptymalizować 
koszty wytworzenia i sprzedaży pożądanego produktu.

Tantus is offering its clients a full range of services 
in manufacturing food supplements. Our great advantage 
is comprehensive services that allow our clients to put 
into practice their concept by starting with the formula 
to end with a ready for sale product. Our clients benefit 
from our long experience and find help in optimizing 
costs of their product. Tantus has ISO 22000:2005 certificate.

ul. Grunwaldzka 39A
Pruszków
05-800
Polska
+ 48 22 758 30 40

info@tantus.pl
www.tantus.pl
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TARGROCH H15
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

"TAR-GROCH-FIL" Sp.J. jest bezpośrednim importerem 
bakalii, orzechów, fasoli, ziaren oraz produktów zdrowej 
żywności. Na rynku funkcjonujemy już prawie 25 lat. 
Z każdym rokiem działalności poszerza się lista 
oferowanych przez nas produktów. Produkty, które 
oferujemy można zakupić w opakowaniach zbiorczych 
jak również konfekcjonowane w opakowaniach 
detalicznych.

TAR-GROCH-FIL" Sp.J. is a direct importer of dried fruits, 
nuts, beans, seeds and healthy food products.
On the market we have been operating for almost 
25 years. Every year we expand our list of products. 
The products we offer can be purchased in bulk 
packaging as well as in retail packages.

ul. Filipowice 161
Zakliczyn
32-840
Polska
+48 14 663 61 04

biuro@targroch.pl
www.targroch.pl

TENUTE DEL CERRO B10
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Tenute del Cerro consists of five estates:  Fattoria del 
Cerro, La Poderina, Monterufoli, Còlpetrone and Tenuta 
di Montecorona, located in two of Italy’s most important 
wine producing regions, Tuscany and Umbria. 
It produces a unique range of wines: Chianti, Vino Nobile 
di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Sagrantino, 
Toscana IGT and many other red, white, sparkling 
and dessert wines.

VIA GRAZIANELLA 5
MONTEPULCIANO
53045
Italy
+39 0578 767722
+39 0578 768040
info@tenutedelcerro.it
www.tenutedelcerro.it
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TERRA Winnica Smaku F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

TERRA to jedna z większych winnic w regionie 
świętokrzyskim. Położona w dolinie rzeki Opatówki jest 
całkowicie otwarta dla gości. Turyści mogą tu odpocząć, 
zrelaksować się i poznać sposób produkcji wina.
Na 4ha uprawiamy 8 odmian winorośli, produkując 
rocznie kilkadziesiąt tysięcy butelek wina.
Dystrybutorom oferujemy indywidualne szkolenia, pod-
czas których mają okazję poznać winnicę i nasze wina.

TERRA is one of the largest vineyards in Świętokrzyskie 
region. Located in Opatówka river valley it is open to 
visitors. Tourists can relax here and learn about wine 
production. On 4 ha we grow 8 grape varieties and produce 
annually several tens of thousands bottles of wine.
We offer individual trainings for wine distributors during 
which they have a chance to learn about our vineyard and 
wine.

ul. Malice Kościelne 22
Malice Kościelne
27-540
Polska
+48 570 971 971

winnica@winnicaterra.pl
www.winncaterra.pl

Terranova Synergistic Nutrition H26
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty premium
Healthy and organic products, delicatessen

Założona w 2008 r. w Wielkiej Brytanii  firma Terranova 
Synergistic Nutrition to wielokrotnie nagradzany 
producent suplementów diety, oferujący szeroki 
wachlarz produktów odżywczych i roślinnych, 
zawierających unikalny kompleks MagniFood, 
poprawiający biodostępność, stabilność składników  
oraz wzmagający ich aktywność. 
Wszystkie produkty Terranova są wegańskie, roślinne, 
pozbawione dodatków.ul. Leszczyńskiego 40 A

Warszawa
02-496
Polska
+48 22 303 68 80

info@terranovahealth.pl
www.terranovahealth.pl
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Terre a Mano-Fattoria di Bacchereto B4
Napoje alkoholowe, produkty spożywcze
Alcoholic beverages, grocery

Naturalness, authenticity and simplicity are the factors 
that matter most to us to work in a natural way.
We are located in Tuscany, on a hill that extends 
near Carmignano, and looks East Prato, South-east 
Florence, and North Pistoia.
The Farm belongs since 1920 to the same family.
The vineyard area is 8 hectares, and 50 hectares olive trees  
local varieties, producing elegant olive oil.

via fontemorana 179
bacchereto
59011
Italy
+39 3388739577
fattoria di bacchereto
terreamano@gmail.com
fattoria di bacchereto

Thai Trade Center Warsaw D5
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

Thai Trade Center Warsaw (TTCW) jest jednym z tajskich 
biur handlowych, zlokalizowanym w Warszawie, 
zajmującym się promocją produktów i usług 
pochodzących od  przedsiębiorców z Tajlandii, 
a także samego kraju poprzez popularyzowanie m.in. 
kuchni tajskiej i Tajlandii.

Thai Trade Center Warsaw (TTCW) is one of Thai Trade 
Centers, located in Warsaw, dealing in the promotion of 
products and services from entrepreneurs from Thailand 
and the country itself through the promotion of, among 
others, Thai and Thai cuisines.

Warszawa

Polska
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The Kiss from Jiri Mountain-sigolnongjang E23
Produkty spożywcze
Grocery

Dried Persimmon and Honey produced at 730-meter 
highland at Cheonwangbong Peak at Jiri Mountain.
We produce safe products with good materials in clean 
environment based on trust. 
We specialize in dried persimmon production, 
which has been in my family for 3 generations 
and honey production for 40 years that I began
in my youth.

838, Jirisan-daero, 
Sicheon-myeon,
Sancheong, 
Gyeongsangnam-do
52236
South Korea
+82 55 973 6066
+82 55 972 1271
gyeongje1262@daum.net
www.xn--oy2bqdq1u0mhp-
g85jm5i.com

TM Sweet Arte LLC Khlibozavod #1 E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

Młoda, dynamiczna i obiecująca firma w branży 
cukierniczej na Ukrainie, specjalizująca się w produkcji 
mrożonych wyrobów cukierniczych. Nasza oferta to 
najlepszy zestaw produktów, który sprawdził się nie 
tylko na Ukrainie, ale także daleko poza jej granicami. 
Charakterystyczną cechą SWEET ARTE jest elastyczność, 
aktywność i chęć posunięcia się naprzód.

A young, dynamic and promising company in the confec-
tionery industry in Ukraine, specializing in the manufactu-
ring of flour confectionery products. Our assortment is the 
optimal set of products, which has proven itself not only 
on the territory of Ukraine, but also far beyond its borders. 
A distinctive feature of Sweet Arte Company is flexibility, 
activity and desire to move forward

57 Shkilina street, Kozyatyn 
Raion, Vinnitskaya oblast
Mahnivka village
22133
Ukraine
+38067 829 26 42

office@khlibozavod1.com
www.sweet-arte.com
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TOTA - Młyny Zbożowe Żabczyńscy F9
Produkty spożywcze
Grocery

Historia firmy sięga 1942 r. - wtedy został wybudowany 
I młyn w Łaskarzewie. Następne młyny powstały 
w Łukowie i Stoczku Łukowskim. Jesteśmy polską, 
rodzinną firmą, która produkuje mąki bez polepszaczy 
pod własną marką "TOTA". Mąki pszenne 450, 500, 
750, graham; mąki żytnie 720, pełnoziarniste i razowe; 
mąka orkiszowa, a także krupczatka oraz kasza manna. 
Dostępne opakowania to 1 kg i 5 kg.

The company's history dates back to 1942 - when the first 
mill was built in Łaskarzew. The next mills were created 
in Łuków and Stoczek Łukowski. We are a Polish, family-
-owned company that produces flour without improvers 
under its own brand "TOTA". Wheat flours 450, 500, 750, 
graham; rye flour 720, wholegrain and wholemeal; spelled 
flour, as well as krupczatka and semolina. 
Available packages are 1 kg and 5 kg.

ul. Młyńska 7
Łuków
08-450
Polska
+48 887 44 66 30
+48 25 798 27 30
maka@tota.pl
www.tota.pl

TOTAL ANANDA G16
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

TOTAL ANANDA is an innovative natural food company 
from India.
“Ananda”, a Sanskrit word meaning “bliss”, or the highest 
state of being, describes our goal of creating the 
maximum state of well-being within each individual 
by offering healthy food options. Our products are made 
with authentic and natural ingredients, using the least 
amount of processed oil, no artificial flavours or 
preservatives.ul. Zbigniewa Herberta 6,

Patria 31
Warszawa
00-412
Polska
+48 574 051 501

toralwalsh@gmail.com
www.totalananda.com
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TOUMPOURLEKA S.A. D16
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

TOUMPOURLEKA S.A. is a Hellenic family company 
founded in 1960, in Thessaloniki, that produces traditional 
syrup pastries. Depending on the package, the products 
are addressed either to bakeries and small retail outlets 
or to wholesalers and supermarkets. Our products are 
handmade under the strictest regulations of hygiene and 
food safety (IFS certified).

17th November Str. , No 81
Thessaloniki
55534
Greece
+30 2310945858
+30 2310953843
info@touloumba.gr
www.touloumba.gr

Tovuz-Baltia LTD D14a
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Firma Tovuz-Baltia LTD jest spółka zależną korporacji 
Naig K°, założona została w grudniu 1989 roku 
i koncentruje się głównie na uprawie winogron oraz 
produkcji wina. Tovuz jest pierwszym prywatnym 
zakładem produkcyjnym specjalizującym się produkcją 
wina i koniaków. W marcu 1993 roku firma została 
oficjalnie zarejestrowana pod nową nazwą 
- Tovuz-Baltia LTD.

Tovuz-Baltia LTD, a subsidiary of the Naig K° corporation, 
was founded in December 1989 and focuses primarily 
on the cultivation of grapes and the production of wine.  
"Tovuz" to become the first private production plant for 
the manufacturing of wine and cognacs. March 1993, 
the company was registered officially under its new 
title-Tovuz- Baltia LTD.

30/14 Ali Mustafayev str
Baku

Azerbaijan
+994 12 379 48 26

tovuz-baltiya@naigco.com
www.naigco.com
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Trading House of Azerbaijan D14a
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, produkty spożywcze
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, grocery

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew podpisał w dniu 
5 października 2016 dekret dotyczący szeroko 
zakrojonej promocji lokalnych produktów, innych niż 
ropa naftowa, na rynkach zagranicznych jako "Made 
in Azerbaijan". Trading House of Azerbaijan zapewnia 
sprzedaż azerbejdżańskich produktów zarówno 
klientom indywidualnym, jak i dystrybutorom 
(ponad 100 produktów od ponad 25 producentów).

The President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham 
Aliyev signed the Decree on large-scale promotion of 
local non-oil products in foreign markets as “Made in 
Azerbaijan” on 5 October 2016. Trading House of 
Azerbaijan provide sales of Azerbaijani products both 
to individual customers and large-scale distributors 
(over 100 types of products of more than 25 producers 
from Azerbaijan).

ul. Krucza 50
Warszawa
00-025
Polska
+48 794 999 992

info@madeinazerbaijan.pl
www.madeinazerbaijan.pl

TÜV SÜD Polska F17
Stowarzyszenia, instytucje i inne, usługi i technologia dla branży spożywczej
Associations, institutions and others, food services & technology

TÜV SÜD Polska oferuje kompleksowe rozwiązania 
w zakresie badań, inspekcji, ekspertyz i certyfikacji 
w łańcuchu żywnościowym i logistycznym. 
Przy pomocy zespołu doświadczonych ekspertów TÜV 
SÜD Polska wspomaga działania operatorów na rynku 
żywnościowym poprzez dostarczanie potrzebnej 
wiedzy z zakresu wymagań prawa, technologii, bezpie-
czeństwa żywności, żywienia oraz systemów zarządzania.

TÜV SÜD Polska is a trusted partner of choice for solutions 
in the field of testing, inspection, expertise and certification 
in the food chain. With a team of experienced experts, the 
aim of TÜV SÜD Polska is to support operators' activities 
in the food market by providing the necessary knowledge 
in the field of legal requirements, technology, food safety, 
nutrition and management systems.

ul. Podwale 17
Warszawa
00-252
Polska
+48 22 696 43 96
+48 22 622 41 04
tuv@tuv-sud.pl
www.tuvsud.pl
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Tłocznia Soków Owocowych "VERO" K13
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products

Owoce, z których tłoczymy soki pochodzą głównie 
z własnej plantacji, są przez nas starannie selekcjonowa-
ne tak, by wybrać tylko te, które gwarantują sok 
o najwyższej jakości. Wieloletnie doświadczenie 
w uprawie roślin sadowniczych sprawiają, że owoce 
posiadają niepowtarzalny smak i aromat, stanowią 
bogate źródło witamin i składników odżywczych.

The fruits from which we press the juices come mainly 
from our plantation. They are carefully selected by us 
so that we choose only those that guarantee the juice 
of the highest quality. Many years of experience in the 
cultivation of fruit plants make the fruits have a unique 
taste and aroma, they are a rich source of vitamins and 
nutrients.

ul. Lubowidza 34
Dmosin
95-061
Polska
+48 505 802 937

biuro@vero-soki.pl
www.vero-soki.pl

U.H.E. Exports Pvt Ltd D7
Napoje bezalkoholowe, kawa i herbata
Non-Alcoholic beverages, tea & coffee

Producent eksportujący herbaty Pure Ceylon Green Tea, 
herbaty czarnej i ziołowej w torebkach, torebek herbaty 
i opakowań na zamówienie. Naszą siłą jest nasza własna 
Fabryka świeża, niepowtarzalna, charakterystyczna 
herbata.

Producer exporter of Pure Ceylon Green tea, Black Tea 
& herbal Teas in packets, Tea bags and custom made 
packing. Our strength is that our own Factory fresh 
unique characteristic Tea.

No 326, Deans Rd
Colombo

Sri Lanka
+94 114062826
+94 11 7635371
exports@halpetea.com
www.halpetea.com
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Ukraine Collective EXPO D15/D23/E21
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

Firma organizuje stoiska narodowe Ukrainy, działamy 
na całym świecie. Posiadamy informacje o rynku 
ukraińskim, bazę producentów.

The company organizes national stands of Ukraine. 
We operate around the world. We have information 
about the Ukrainian market, manufacturers database.

Navashina str, 13
Kyiv
04114
Ukraine
+38 044 332 36 02

nina_kiev@ukr.net
www.uce.kiev.ua

UMANPIVO, LLC D15
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages

The company "Umanpivo" is the oldest brewery in 
Ukraine, which has been developing successfully and 
has long been operating in the European market.  
Over the past three years, the company has doubled its 
productivity. Every year new products are being produced 
that are in demand among consumers. And it is one of not 
many breweries, which recasts brewing barley and malt 
on its own.

29 Uspenskaya str.,  
Cherkassy region
Uman
20301
Ukraine
+38 096029 29 29
+38 04744 3-65-49
info@umanpivo.ua
www.umanpivo.ua
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Umbria Top. Soc. coop. B30
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Od 2009 roku najlepsi producenci wina z włoskiego 
regionu Umbria spotykają się, aby stworzyć nową firmę 
o nazwie UMBRIA TOP. Wineries: 
ADANTI  AZIENDA AGRICOLA  . ARGILLAE . CANTINA 
BARTOLONI  . CANTINE ZANCHI . CHIORRI . COLLE CIOCCO . 
MORAMI. MORETTI OMERO . SIGNAE – ROSSOBASTARDO .

From 2009, the top wine producers from the Umbria 
region of Italy have come together to create a new 
Company called UMBRIA TOP. 
Wineries at Bellavita Warsaw: 
ADANTI  AZIENDA AGRICOLA  . ARGILLAE . CANTINA BAR-
TOLONI  . CANTINE ZANCHI . CHIORRI . COLLE CIOCCO . 
MORAMI. MORETTI OMERO . SIGNAE – ROSSOBASTARDO .

Via della Pallotta, 12
Perugia
06124
Italy
+39 075 5837666
+39 075 5837665
info@umbriatopwines.it
www.umbriatopwines.it

Un-Mate F16
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, kawa i herbata
Confectionary and bakery, tea & coffee

Un-Mate to największy na świecie polsko-argentyński 
dostawca akcesoriów oraz Yerba Mate. Jest połączeniem 
pasji i wieloletniego doświadczenia w importowaniu 
produktów związanych z yerbą. Takie połączenie 
gwarantuje najwyższej jakości towar i obsługę! 
Jesteśmy importerami wysokiej jakości yerba mate m.in. 
Aguantadora, Playadito, Pipore, Sinceridad 
a także południowoamerykańskich delikatesów.

Un-Mate is the largest Polish-Argentinian supplier 
of accessories and yerba mate. Our company is a 
combination of passion and many years of experience 
in importing yerba-related products. This combination 
guarantees the highest quality goods and service! 
We are importers of high quality yerba mate, among 
others Aguantadora, Playadito, Pipore, Sinceridad 
as well as South American sweets.

ul. Szkolna 7
Czekanów
42-677
Polska
+48 608 633 272

sklep@un-mate.pl
www.un-mate.pl
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Uventa D15
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, produkty spożywcze, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery, private label & contract 
manufacturing

Poltava
36008
Ukraine

Venusti G11
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, kawa i herbata, 
marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, tea & coffee, private label & contract manufacturing

Działamy od 2012 roku i jesteśmy jednymi z pionierów 
branży yerba mate w Polsce. Stworzyliśmy cztery 
popularne marki dostępne w całej Europie: Guarani, 
Verde Mate (w tym organiczna mieszanka), Yaguar i Soul 
Mate (organiczna). Jesteśmy obecni również na rynku 
"superfoods". Produkujemy odtłuszczone masło 
orzechowe "Nustino" o dużej zawartości protein, 
dostępne w nowatorskiej sproszkowanej formie.

We've been operating since 2012 as a pioneering yerba 
mate tea company in Poland. We introduced four 
well-known mate tea brands available Europe-wide: 
Guarani, Verde Mate (including one certified organic 
blend), Yaguar and Soul Mate (organic certified product). 
We're also present on the superfoods market. 
We produce low-fat peanut butter "Nustino" in the 
innovative powdered form.

ul. Ostrowskiego 9/509
Wrocław
53-238
Polska
+48 531 131 282

kontakt@venusti.pl
www.venusti.pl
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Viands Sp. z o.o. D1
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce 
morza, produkty spożywcze, produkty premium
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, fish & seafood, grocery, delicatessen

Viands oferuje wyszukane artykuły żywnościowe 
z różnych stron świata. Nasze przysmaki są importowane 
regionów tradycyjnych dla pozyskiwania oryginalnych 
surowców. Wybieramy producentów o wysokiej 
renomie, stosujących tradycyjne procesy wytwarzania. 
Kładziemy nacisk na naturalne składniki. Naczelną 
zasadą, która nam przyświeca jest smak produktów, 
który zaspokaja najwybredniejsze nawet gusta.

Viands offers sophisticated food products from around 
the world. Our delicacies are imported from traditional 
regions for obtaining original raw materials. We choose 
reputable producers who use traditional manufacturing 
processes. We focus our attention on products made from 
natural ingredients. The guiding principle, however, is the 
taste of our products, which can satisfy the demanding 
palates.

ul. Spółdzielcza 3
Grójec
05-600
Polska
+48 48 6645990
+48 48 6645993
mail@viands.pl
www.viands.pl

Vinori - unikalne wina z dostawą F22
Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages

Winiarnia Vinori już od 26 lat dostarcza bezpośrednio 
do Państwa niepowtarzalne wina z całego świata. 
Nieustanna dbałość o wysoką jakość oferowanych 
produktów i serwisu jest nieodzowną podstawą naszej 
działalności. 
Skosztujcie Państwo naszych wyśmienitych win poprzez 
bezpłatną degustację i wybierzcie to, które zadowoli 
Państwa indywidualne gusta.

ul. Kolejowa 23 A
Gruszczyn
62-006
Polska
+48 61 223 48 38

biuro@vinori.pl
www.vinori.pl
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Vinos para ti B106
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Convince yourself of the selection of fine wines.

We are a team of experienced Spanish wine scouts who 
want to bring our variety of little known spanisch wines 
closer to wine lovers from all over the world. 
We are offering first class products at very low prices and 
would like to place those hidden treasures in your hands 
as well.

Calle Doctor Salva 31, 30-5A
TARRASA
08224
Spain
+34 938913162

inesmartinez@vinosparati.com
www.vinosparati.com

Virgin Oil Press Ltd. K4
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna & 
produkcja kontraktowa, produkty premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się węgierską firmą, 
której celem jest dostarczanie klientom produktów 
wpisujących się w zdrowy styl życia. Produkujemy 
18 rodzajów olejów tłoczonych na zimno, B/G mąki, 
masła z nasion i naturalne kosmetyki, zgodnie z filozofią 
„zero-waste” (zero odpadów). Produkty są dostępne 
w opakowaniach jednostkowych lub w formie luz. 
Produkujemy również pod marką własną.

We are a dynamically growing Hungarian company, 
dedicated to providing customers with premium quality 
products that support a healthy lifestyle. In accordance 
with “zero-waste” philosophy, we produce 18 kinds of 
cold-pressed oils, gluten-free seed flours, seed butters and 
natural, palm oil free cosmetics. Products are available in 
individual packages or bulk form. We also offer private 
labelling.

Budafoki út 187-189.
Budapest
1117
Hungary
+36 202234423

info@grapoila.hu
www.grapoila.hu



Vivio Healthy Food K1
Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Marka ViVio powstała w 2014 roku. Prowadzimy sprzedaż 
żywności ekologicznej, bakalii, orzechów i ziaren, 
suplementów diety, ziół i przypraw, superfoods, 
a także naturalnych kosmetyków w opakowaniach 
detalicznych lub zbiorczych. Jesteśmy bezpośrednim 
importerem tych surowców. Świadczymy usługi 
konfekcjonowania oraz kompleksowo zajmujemy się 
wdrożeniem marki własnej dla naszych klientów.

"Vivio" brand was established in 2014. We offer organic 
foods, dried fruit, seeds, dietary supplements, herbs, 
spices, superfoods and natural cosmetic products. 
Our offer includes retail products and also goods in bulk 
packaging. We are a direct importer of many products. 
Our offer includes packaging and private labels with 
our help and advice concerning introduction of the 
new brand into the mark.

ul. Chopina 8b
Brzozów
36-200
Polska
+48 530 044 043

info@vivio.pl
www.vivio.pl
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Wajos - "Matyl Feinkost" E24
Napoje alkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty 
spożywcze, produkty premium
Alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, delicatessen

Jesteśmy dystrybutorem firmy Wajos w Polsce. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo delikatesy 
najwyższej klasy. Posiadamy szeroką ofertę oliw, 
octów/kremów balsamicznych, przypraw, włoskich 
i greckich produktów, likierów, brandy, whisky 
oraz win z niemieckich winnic znad Mozeli.

We are a distributor of Wajos in Poland. In our offer you 
will find a top-class delicatessen. We have a wide range 
of oils, balsamic vinegars / creams, spices, Italian 
and Greek products, liqueurs, brandies, whiskeys 
and wines from German vineyards from the Moselle.

ul. Bieńkówka 454
Bieńkówka
34-212
Polska
+48 609 558 570
+48 507 442 947

elzbieta.lenik@wajos.pl
www.wajos.pl

Wina Rodziny Sareckich (P.P.H.U. AWE Sp. z o.o.) G20
Napoje alkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa
Alcoholic beverages, private label & contract manufacturing

Jesteśmy małą rodzinną firmą, której rodowód sięga 
1990 roku i od samego początku istnienia zajmujemy 
się wysokiej jakości winami gronowymi. 
Na targach mamy przyjemność zaprezentować 
Państwu między innymi naszą linię win gronowych 
z intraktem z najwyższej jakości ziół, o których 
zdrowotnych właściwościach nasza rodzina wie 
od pokoleń, a którymi mamy przyjemność się 
teraz z Państwem podzielić.

We are a small family run business whose roots 
date back to 1990. Since the very beginning we have 
been committed to producing high quality wine. 
At this trade exhibition, we are pleased to present 
to you our new line of wines infused with the highest 
quality herbs, the health benefits of which have 
been known and enjoyed by our family for generations. 
We are delighted to share them now with you.

ul. Bohaterów Monte Cassino 
469
Bielsko-Biała
43-300
Polska
+48 33 818 33 80
+48 33 818 33 79
poczta@prinzstefan.pl
www.prinzstefan.pl 
(aktualnie w przebudowie)
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Winery Überacker Austria F20
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Since 100 years, the winery Überacker is a family business. 
The winery is leaded by the brothers Karl and Matthias 
Überacker in the fourth generation.
The vineyards are maintained by Matthias with full 
commitment and love for the grapevine and nature. 
He pays attention to a quality-conscious and a natural 
management of the vineyards.
The main focus of the planting are the typical white wine.

Wienerstrasse 79
Fela am Wagram
3481
Austria
+6644049697
Weingut Überacker
winzerkarl76@gmail.com

Winnica Dwórzno F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Winnica Dwórzno, przez wielu nazywana „mazowiecka 
Toskania”, to największa winnica na Mazowszu i jedna 
z większych w kraju. Wytwarzamy wina gronowe oraz 
owocowe, z wykorzystaniem tradycyjnych metod 
winiarskich. Szczególną wagę przykładamy, aby 
nie zatracić tego, co oferuje natura, dlatego wina
produkowane są w pełni naturalnymi sposobami, 
przy użyciu nowoczesnej technologii.

Dwórzno Vineyard is the largest in the region and one 
of the largest ones in Poland. We manufacture both grape 
and fruit premium wines with the use of traditional 
winemaking methods. We pay special attention to 
preserving the qualities of fresh fruit by using natural 
methods with the help of modern equipment.

ul. Spokojna 47
Dwórzno
96-320
Polska
+48 605 302 031

kontakt@dworzno.pl
www.winnica.dworzno.pl
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Winnica Goja F22
Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Winnica Goja to przedsięwzięcie rodzinne, które swój 
początek ma w 2011 r. Maja i Wiesław Gój to jej 
właściciele i założyciele. Mieszkamy we wsi Burów 
k/Krakowa i tu znajduje się winiarnia, gdzie są 
przerabiane owoce i w zgodzie z naturą tworzymy 
nasze wino . Winnica rośnie w czystym ekologicznie 
rejonie i graniczy z Ojcowskim Parkiem Narodowym.

Goja Winery is a family enterprise, which began in 2011. 
Maja and Wiesław Gój are the owners and founders. 
We live in the village of Burów near Krakow and there is 
a wine cellar where fruit is processed and we create our 
wine. The vineyard grows in harmony with nature in an 
ecologically clean region on the border with the Ojców 
National Park.

ul. Burów 98
Balice
32-083
Polska
+48 501 210 397

poczta@winnicagoja.pl
www.winnicagoja.pl

WINNICA WIECZORKÓW F22

Witor's S.p.A. B72
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & contract 
manufacturing

Witor’s, an Italian chocolate factory with more than 
50 years of experience in the creation of innovative 
recipes and products. The company produces a wide 
range of pralines, chocolate Easter eggs and mini eggs, 
bars, spreads, cookies and snacks as well as a complete 
selection of gifting ideas. Witor’s exports its products 
in more than 80 countries all over the world.Via Levata, 2

Corte de Frati
26010
Italy

info@witors.it
www.witors.it
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Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej J8
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Musztarda Kcyńska ma kilkudziesięcioletnią historię 
i sięga końca lat 50. XX wieku.  Produkcja musztardy 
trwała do 1993 r. Tajemnica tkwi w procesie produkcji 
z wykorzystaniem maszyn niemieckich z okresu mię-
dzywojennego oraz szwajcarskich młynów żarnowych, 
tzw. cew. Zacier, przechowujemy w beczkach dębowych, 
używając wyłącznie nasion gorczycy białej i czarnej. 
Reaktywacja w 2014 r.

Kcyńska Mustard has a long tradition dating back to the 
late 1950s. Kcynia Mustard Factory offered only natural 
products manufactured - no artificial additives, colourings 
or preservatives were added at any stage of production. 
The secret of this high quality mustard was the manu-
facturing process which involved the use of old German 
machines from the interwar period as well as old Swiss 
stone mill.

ul. Wyrzyska 30
Kcynia
89-240
Polska
+48 506 182 489

grewling@musztardakcynia.pl
www.musztardakcynia.pl

YOPE G19
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

YOPE to marka kosmetyków i środków czystości, która 
dla o Ciebie i Twój dom. Powstała, bo poszukiwaliśmy 
produktów codziennego użytku - niebanalnie 
pachnących, przyjaznych dla ludzi i dla środowiska. 
Lubimy ich używać.

YOPE was designed based on our passion for original and 
natural products as well as for beautiful and innovtive 
aromas. We are brand with natural cosmetics and cleaning 
products, which you will love for their scents and effects.

ul. Wiśniowa 38
Warszawa
02-520
Polska

info@yope.me
www.yope.me
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Wydawnictwo BMP H20
Stowarzyszenia, instytucje i inne 
Associations, institutions and others 

Od  ponad 25 lat firma BMP nieprzerwanie poszukuje 
nowych form budowy możliwości porozumienia. 
Jest moderatorem kontaktów biznesowych, wymiany 
wiedzy i doświadczeń oraz jednym z liderów w zakresie 
organizacji znanych i cenionych ogólnopolskich konfe-
rencji branżowych, wydawcą magazynów i portali.

Constantly, for over 25 years, BMP company has been 
searching for new forms of building the possibility 
of agreement. The company is a moderator of business 
contacts, knowledge and experience exchange, and 
one of the leaders in the organization of well-known 
and respected nationwide industry conferences, 
as well as publisher of magazines and portals.

ul. Morcinka 35
Racibórz
47-400
Polska
+48 32 415 97 74

biuro@e-bmp.pl
www.kierunekbmp.pl

Zakład Cukierniczy WACUŚ Sp.J. F11
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty spożywcze, marka własna & produkcja 
kontraktowa
Confectionary and bakery, grocery, private label & contract manufacturing

Firma na rynku działa od 1984 r. Zaliczana jest do 
małych przedsiębiorstw (45 os.). Oferujemy wyroby 
produkowane ze sprawdzonych pod względem jakości 
surowców, w atrakcyjnych cenach. W asortymencie: 
wafle suche, wafle z kremem w różnych smakach, 
ciastka kruche, ciastka z nadzieniem, ciastka 
z dodatkiem zbóż, wyroby ciastkarskie w czekoladzie. 
Mamy wdrożony System HACCP wg EN ISO 22000. 
Zapraszamy.

The company its tradition dates back to 1984. It small 
enterpris (45 people). Our products have high quality and 
attractive price. In the assortment: dry wafers, wafers with 
cream in various flavors, shortbread biscuits, biscuits with 
filling, biscuits with cereals, chocolate confectionery. We 
have implemented the HACCP System according to EN 
ISO 22000. We invite you.

ul. Jagiellońska 14
NYSA
48-300
Polska
+48 77 433 00 68
+48 77 433 42 87
biuro@wacek.pl
ww.wacek.pl



Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. J13
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.  to nowoczesne 
polskie przedsiębiorstwo produkcji farmaceutycznej 
dynamicznie rozwijającym się w sektorze leków 
i suplementów diety. Działamy w oparciu o najwyższe 
standardy, spełniając oczekiwania w zakresie jakości 
wytwarzanych produktów. Mamy wysokie aspiracje, 
podejmujemy wyzwania, realizujemy innowacyjne 
projekty i wdrożenia.

COLFARM S.A. is a modern Polish pharmaceutical 
production company developing dynamically in the 
dietary supplements and OTC medicines sector. 
We operate on the basis of the highest standards, meeting 
the expectations of the quality of products manufactured. 
We have high aspirations, take up challenges, and realise 
innovative projects and implementations.

ul. Wojska Polskiego 3
Mielec
39-300
Polska
+48 17 788 58 11
+48 17 788 58 13
colfarm@colfarm.pl
www.colfarm.pl
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Zeeland's Roem bv D5b
Ryby i owoce morza, mrożonki, marka własna & produkcja kontraktowa
Fish & seafood, frozen food, private label & contract manufacturing

Zeeland’s Roem jest firma rodzinna  posiadająca swoją 
produkcje w Holandii jak i w Niemczech.
Już od ponad 75 lat jesteśmy dynamicznie oraz 
sukcesywnie rozwijająca się firma w procesie rozwoju:
Małż, Krewetek oraz Ostryg. Rozwinęliśmy się do jednej 
z najbardziej pionujących firm na rynku w Europie.
100% zajmująca się odlowem produktów dzięki 
własnym kutrom oraz posiadająca własne parcele.

Zeeland's Roem is a family business  with production 
facilities in Holland and Germany. 
We have successfully been growing and harvesting  
mussels, shrimps and oysters for more than 75 years! 
The company has grown into one of Europe’s largest 
players in the market, giving employment to more than 
120 people. Zeeland's Roem is 100% vertically integrated 
(fishing boats and fishing grounds).

Gr. van Zoelenstraat 35
Yerseke (The Netherlands)
4401 KZ
Netherlands
+31 0113 577720

s.joseph@roemvanyerseke.nl
www.zeelandsroem.nl

ZPC I AC WIEPOL ZPCH F13
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

ZPC I AC WIEPOL ZPCH, rozpoczął działalność w 1990 
roku. W 1993 roku rozpoczęta została produkcja polew 
kakaowych oraz kremów do nadzień. Spełniając 
czekiwania odbiorców w 2017 i w 2018 roku 
zamontowane zostają nowoczesne, innowacyjne linie 
do produkcji czekolady. Linie te produkują najwyższej 
jakości wyroby. Pozwalają na bieżąco wdrożyć wyniki 
prac badawczo-rozwojowych.

ul. Przemysłowa 6 A
Sierpc
09-200
Polska
+48 24 275 22 29
+48 24 275 77 78
handel@wiepol.pl
www.wiepol.pl
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Złoto Polskie - Olandia J6
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery

Polski producent nagrodzony przez Instytut Biotechno-
logii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
Pucharem Jakości 2015, 2016, 2017 i 2018
najbardziej prestiżową nagrodą w kategorii produkcji 
tłuszczów.
Oleje Olandia są tłoczone na zimno. Niska temperatura 
tłoczenia pozwala zachować naturalne bogactwo soli 
mineralnych, witamin i nienasyconych kwasów 
tłuszczowych.

Polish producer was awarded by Institute of Agricultural 
and Food Biotechnlogy with Quality Cup in 2015, 2016, 
2017 and 2018 the most prestigious award in fat 
production category.
Olandia:
•	innovative	technology	of	pressing	rapeseed	oil	from	
unhulled rapeseed germ
•	unique	taste
•	highest	quality

ul. Piwna 5
Kalisz
62-800
Polska
+48 62 757 63 19

zamowienia@zlotopolskie.pl
www.zlotopolskie.pl

“AZERSTAR” LLC Hazelnut Ind. Co. D14a
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, marka własna & produkcja kontraktowa, 
produkty premium
Healthy and organic products, private label & contract manufacturing, delicatessen

AZERSTAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
jest jednym z największych krajowych przetwórców 
i eksporterów orzechów laskowych. Prowadzony przez 
założyciela AZERSTAR Ilhama Isajewa, ten niewielki 
sklep urósł w ciągu kilku dziesięcioleci w dużą firmę 
o imponującym wolumenie eksportu ponad 4000 ton 
gotowych produktów rocznie.

The AZERSTAR Manufacturing and Trading Company 
is one of the largest national hazelnut pro-cessors and 
exporters. Led by AZERSTAR founder Ilham Isayev, this 
small shop has grown over several decades into a large 
company with the impressive export volume of more than 
4,000 tons of finished products per year.

Azerbaijan aveu. 100, 
Zagatala
AZ6200
Azerbaijan
+994 242252188

quality@azerstar.ru
www.azerstar.com
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“BakuKonserv” CJSC D14a
Napoje bezalkoholowe, nabiał, produkty spożywcze, usługi i technologia dla branży 
spożywczej, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, dairy, grocery, food services & technology, private label 
& contract manufacturing

"BakuKonserv" CJSC jest jedną z najstarszych 
i największych fabryk konserw w Azerbejdżanie. 
Mieszanka tradycyjnych receptur kuchni azerbejdżań-
skiej i innowacyjnych technologii pozwala nam 
produkować soki i konserwy, których smak i jakość 
zadowolą najbardziej wymagających klientów. 
Wszystkie nasze produkty wytwarzane są ze starannie 
wyselekcjonowanych owoców i warzyw uprawianych 
w Azerbejdżanie.

“BakuKonserv” CJSC is one of the oldest and the largest 
canned food factory in Azerbaijan. Blend of traditional 
recipes of the Azerbaijan cuisine and innovative 
technologies let us produce juices and canned food, 
which taste and quality satisfy most demanding 
customers. All our products are made from carefully 
selected fruits and vegetables which are grown in Azerbaijan.

str 64/66 A.Jamil
Baku
AZ1141
Azerbaijan
+994 125101011
+994 125391011
info@bakukonserv.com
www.bakukonserv.com

“Mars-FK Ltd” MMM  (OrigiNar) D14a
Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Granatowy sad o łącznej powierzchni 427 hektarów 
położono w Azerbejdżanie, w regionie Kurdamir 
w 2009 roku. Super nowoczesna technologia nawadniania 
kropelkowego pozwala zwiększyć produktywność, 
wydajność, oszczędność czasu, zużycie energii 
i zasobów wodnych. Stajemy się najlepszą jakościowo 
lokalną odmianą granatu. Od 2019 roku spodziewamy 
się 10-12 tysięcy ton granatu rocznie.

The pomegranate orchard with total area of 427 hectares 
was laid in the Azerbaijan,  Kurdamir region in 2009. Super 
modern irrigation technology of watering drip al-lows to 
increase productivity, efficiency, saving time, energy 
consumption and wa-ter resources. We grow the best 
quality local variеties of pomegranate. Since 2019 year  
we expect 10-12 thousand tones of pomegranate per year.

N. Narimanov 205, 1A
Baku
AZ 1065
Azerbaijan
+994 12 510 29 29
+994 12 510 36 33
info@originar.az
www.originar.az
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ТМ WARM SEAS D15

"Укр Єко Хліб" Ltd. E21
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, 
produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery

«Укр Єко Хліб» Ltd has fully adapted technology of 
producing bakery from sprouted grain without yeast, 
flour, chemical baking powder, which provides natural 
fermentation of grain. As a result - a large spectrum of 
vitamins, minerals, amino acids, fats and carbohydrates 
are produced, and maximum their content in ready 
products is preserved. That’s why our products have 
health properties.

V. Dovgicha, 2Б
Motyzhyn Village, Makariv 
District, Kyiv Region
08060
Ukraine
+38 044 593 21 05
+38 044 593 21 04
av_g@ukr.net
www.ukrecohleb.com.ua
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„Chłodnictwo & Klimatyzacja” wyd. EURO-MEDIA SP. z o.o. C4

CSafe Global C30

DBK Rental (Grupa DBK) C5

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3

Eco Containers C43

ELCAR TEAM C40

ELEKTRONIKA S.A. TECHNIKA CHŁODNICZA C1

GREENYARD C39

IVM - International Vision Machinery C8

Kingspan C17

LNS Sp. z o.o. C19

Loginex sp. z o.o. C35

PRO-TRANS Profesjonalne zabezpieczenia ładunków C16

„PUCH” F.U.H Marcin Jerzy Dorozik C37

Ritex Logistics C29

SBS POLSKA C7

Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp.K. C18

SKK SA C12

Thermotraffic GmbH - Controlled Temperature Logistics C6

TSL Biznes - miesięcznik branży logistycznej i transportowej C20

Uni-logistics Sp. z o.o. C30

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS



różne strony zawodowst wa

60-750 Poznań      ul. Wyspiańskiego 14/15      tel. 61 866 79 18/19      fax 61 861 00 05
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PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS 



A NA NAS
LOGISTYKA
ROBI
WRAŻENIE
STAŁE DZIAŁY CZASOPISMA:
- ZARZĄDZANIE
- SUPPLY CHAIN
- TRANSPORT I SPEDYCJA
- INTELIGENTNE 
   TECHNOLOGIE
- M- MAGAZYN
- PRAWO I FINANSE

Grzegorz Rosiński, tel. 531 835 098, 
grzegorz.rosinski@logistics-manager.pl

www.logistics-manager.pl/prenumerata

Prenumerata także w wersji na urządzenia mobilne
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"Chłodnictwo & Klimatyzacja" wyd. EURO-MEDIA SP. z o.o. C4
Chłodniczy łańcuch dostaw, stowarzyszenia, instytucje i inne 
ColdChain

Ogólnopolski, fachowy miesięcznik poświęcony 
praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji 
i wentylacji oraz pomp ciepła. Czasopismo przekazuje 
praktyczną wiedzę z zakresu projektowania, instalacji 
i eksploatacji systemów HVAC. Poprzez zestawienia 
i przeglądy doradza w wyborze urządzeń, rozwiązań 
przy planowanych inwestycjach.
Pismo adresowane jest do projektantów, instalatorów 
i producentów.

It's a national, industry monthly about practical issues 
of refrigeration, air conditioning and heat pumps. 
The monthly deals with practical matters of design, 
installation and exploitation HVACR units. Comparisons 
and reviews serve as consultation for units and solutions 
selection when planning investments.
The monthly is addressed to designers, instalators, 
producers and distributors.

ul. Rosoła 10A
Warszawa
02-786
Polska
+48 22 535 32 27

chlodnictwo@chlodnictwo-
iklimatyzacja.pl
www.chlodnictwoiklimaty-
zacja.pl

CSafe Global C30
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

CSafe Global manufactures and offers a full range of active 
and passive cold-chain packaging solutions to address 
the needs of pharmaceutical and life science companies 
around the world. 
The company markets the CSafe brand of innovative 
active container systems, as well as the AcuTemp and 
Kalibox brands of passive packaging solutions and 
hand-held mobile carriers.
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DBK Rental (Grupa DBK) C5
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

DBK Rental to kompleksowy wynajem pojazdów 
użytkowych stworzony z myślą o biznesie transporto-
wym. W naszej flocie posiadamy ponad 2800 pojazdów 
w najnowszych modelach uznanych marek jak DAF, 
IVECO, MAN, Schmitz, KÖGEL i Kässbohrer, a wśród 
nich pojazdy z różnych segmentów - lekkie pojazdy 
dostawcze i podwozia, ciągniki siodłowe, naczepy, 
chłodnie, cysterny i silosy.

DBK Rental provides you with all you may need to rent 
a commercial vehicle for your transport business. Our 
fleet includes 2800 vehicles, all new models of renowned 
brands, such as DAF, IVECO, MAN, Schmitz, KÖGEL and 
Kässbohrer including various segments: lightweight vans 
and chassis, tractors, trailers, reefers, tankers and silos. 
DBK Rental is a comprehensive rental available in many 
packages.

ul. Lubelska 43A
Olsztyn
10-410
Polska
+48 660 123 000

rental@grupadbk.com
www.dbkrental.com

ECO-CLEAN TOMASZ MALANOWICZ C3
Usługi i technologia dla branży spożywczej, produkty premium
Food services & technology, delicatessen

Wyłączny dystrybutor maszyn czyszczących „Gansow 
Premium” w Polsce. W ofercie firmy maszyny szorująco-
-zbierające, zamiatarki, odkurzacze przemysłowe oraz 
urządzenia do całorocznego utrzymania czystości 
terenów zewnętrznych. Innowacyjne rozwiązania 
dla wielu branż, w tym branży spożywczej. Wysoka 
efektywność i oszczędność czyszczenia oraz długa 
żywotność to cechy wyróżniające nasze urządzenia.

ul. Mikulczycka 2
Ziemięcice
42-675
Polska
+48 32 231 76 81
+48 32 232 06 23
ecoclean@gansow.pl
www.gansow.pl
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Eco Containers C43
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

Eco Containers sprzedaje i wynajmuje kontenery na 
potrzeby wielu branż. Specjalnością firmy są nowocze-
sne kontenery chłodnicze, gotowe do pracy od razu po 
rozładowaniu - wystarczy podłączyć agregat do prądu, 
by utrzymać zadaną temperaturę w przedziale -30°C 
do +30°C. Bezpieczeństwo towaru gwarantowane jest 
przez Autoryzowane Centrum Serwisowe działające 
24/7 oraz nadzór on-line.

At EcoContainers we sell and rent containers that meet 
the needs of many different branches of industry. Our 
specialty are modern reefer containers. They are ready 
to be used straight after offloading - all you need to 
do is plug the aggregate to power supply and they will 
maintain a desired temperature between -30°C to +30°C. 
Safety of the product is guaranteed thanks to Authorised 
Service Centre.

ul. T. Wendy 15
Gdynia
81-341
Polska
+48 58 663 02 05
+48 58 663 03 61
sales@ecocontainers.com
www.ecocontainers.com

ELCAR TEAM C40
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

ELCAR to najwyższa jakość usług z zakresu monitoringu 
floty pojazdów. 
Wykwalifikowana kadra działu handlowego dostosuje 
ofertę do Państwa potrzeb. 
Technicy zamontują urządzenia GPS na terenie Państwa 
firmy. 
Dział obsługi klienta pomoże 24H, dział IT dostosuje 
aplikacje do Państwa oczekiwań. 
System własnej produkcji, wykwalifikowani pracownicy 
oraz elastyczność to nasza wizytówka w biznesie.

ul. Dworcowa 17
Piaseczno 
05-500
Polska
+48 603 554 888

elcar@elcar-gps.com.pl
www.elcar-gps.com.pl
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ELEKTRONIKA S.A. TECHNIKA CHŁODNICZA C1
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

Elektronika S.A. Technika Chłodnicza  -   bezpośredni 
importer i autoryzowany dystrybutor nowoczesnych 
urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Profesjo-
nalne działy realizacji inwestycji w Polsce i na Ukrainie, 
innowacyjne technologie chłodnicze, także inwerte-
rowe, kompleksowa obsługa projektów, rozwiązania 
proekologiczne.

Elektronika S.A. Refrigeration Technology- direct importer 
and authorized distributor of modern refrigeration and 
air conditioning equipment. Professional departments 
of investments in Poland and Ukraine, innovative 
refrigeration technologies, including inverters, 
comprehensive project suport, pro-ecological solutions. 

Oddziały w Polsce: Gdynia, Katowice, Łódź, Poznań, 
Szczecin, Tarnów, Warszawa, Wrocław. Oddziały na 
Ukrainie: Charków, Dniepropietrowsk, Kijów, Lwów, Odessa.

ul. Hutnicza 3
Gdynia
81-212
Polska
+48 58 66 33 300
+48 58 66 30 140
gdynia@elektronika-sa.
com.pl
www.elektronika-sa.com.pl

GREENYARD C39

IVM – International Vision Machinery C8

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Greenyard jest światowym liderem branży owoców 
i warzyw świeżych, mrożonych i przetworzonych, 
a także kwiatów i roślin. 
Ponadto, w Polsce specjalizujemy się w dostarczaniu 
wyspecjalizowanych usług 3PL, oferując kompleksową 
obsługę logistyczną, z naciskiem na logistykę w tempe-
raturze kontrolowanej.

Greenyard is a global market leader of fresh, frozen and 
prepared fruit & vegetables, flowers and plants. 
In Poland we are also a highly specialized 3PL Service 
Provider offering a complex of logistical services in all 
product categories & temperature zones but with a focus 
on chilled and frozen.

ul. Wiśniowa 1
Żabia Wola
96-321
Polska
+48 46 858 11 00

grupa@greenyardlogistics.pl
www.greenyard.group
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LNS Sp. z o.o. C19
Chłodniczy łańcuch dostaw, marka własna & produkcja kontraktowa, usługi 
i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, private label & contract manufacturing, food services & technology

Producent nowoczesnych i energooszczędnych 
urządzeń chłodniczych typu: agregaty chłodnicze 
(w tym z odszranianiem gorącymi gazami), chillery 
i pompy ciepła (w tym propanowe), innowacyjny odzysk 
ciepła, komory chłodnicze i mroźnicze. Nasze produkty 
znajdziesz w największych światowych sieciach: stacji 
paliw,  fastfoodów, a także w dyskontach, marketach, 
browarach, fabrykach w całej Polsce i Europie

The manufacturer of modern and energy-efficient 
refrigeration appliances, such as: refrigeration units 
(including hot gas defrosting),chillers, heat pumps 
(including propane installations), innovative heat recovery 
from cooling installations as well as cooling and freezing 
chambers. You can find our products in the largest global 
networks: petrol stations, fast food restaurants, discount 
shops etc.

ul. Międzyleska 4
Wrocław
50-514
Polska
+48 71 716 44 48
+48 71 716 44 49
info@lns.com.pl
www.lns.com.pl

Kingspan C17
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

Kingspan to światowy lider w produkcji energoosz-
czędnych systemów izolacyjnych dla budownictwa. 
Oferujemy, między innymi izolacyjne płyty warstwowe 
oraz kompletny asortyment produktów dla chłodnictwa 
– drzwi chłodnicze i mroźnicze, drzwi serwisowe oraz 
modułowe komory na zamki hakowe.
Zapraszamy do kontaktu, aby uzyskać więcej infor-
macji, również na naszym stoisku C17 w czasie targów 
WorldFood.

Kingspan is a world leader in production and supply of 
energy efficient insulated panel systems for construction 
industry. We offer also a complete range of cold store 
doors and modular cam-lock chambers. It includes: 
hinged and sliding doors, service doors, swing doors and 
gas-tight doors. Please contact us for more information, 
also at our stand C17 during the WorldFood 2019 fairs.

ul. Przemysłowa 20
Lipsko
27-300
Polska
+48 48 378 31 00
+48 48 378 13 30
info@kingspan.pl
www.kingspan.com
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Loginex sp. z o.o. C35
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Jesteśmy firmą specjalizującą się w transporcie z tempe-
raturą kontrolowaną. Posiadamy nowy tabor spełniają-
cy wymogi techniczne jak i bezpieczeństwa. Wieloletnia 
współpraca z największymi firmami logistycznymi 
i nasze zaangażowanie, na każdym etapie realizacji 
procesu przewozu sprawiły, że Loginex stał się rzetel-
nym partnerem logistycznym dla wielu kontrahentów.

We are a company specializing in transport with 
controlled temperature. We have a new fleet that 
meets technical and safety requirements. Many years 
of cooperation with the largest logistics companies and 
our commitment at every stage of the transport process 
have made Loginex a reliable logistics partner for many 
contractors.

Al. Zjednoczenia 36
Warszawa
01-830
Polska
+48 22 278 30 00
+48 22 250 12 88
biuro@loginex.pl
www.loginex.pl

PRO-TRANS Profesjonalne zabezpieczenia ładunków C16
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Firma PRO-TRANS - specjalizuje się w najnowocześniej-
szych produktach i metodach zabezpieczania ładunków 
podczas transportu i składowania. Skutecznie chronimy 
je przed przemieszczaniem, wilgocią, ślizganiem się.  
W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno produkty 
chroniące towar przed przemarzaniem czy wysoką tem-
peraturą jak i specjalne rejestratory przydatne 
do ich monitoringu.

PRO-TRANS is specializing in the newest products and 
methods of protecting your shipment during transport 
and storage.
Our products effectively protect your loads aganist 
humidity and movements. In our offer you will find 
products which protect from frost and hot temperatures 
as well as different range of data loggers to monitor your 
cargo.

ul. Budy 3a/5
Warszawa
01-466
Polska
+48 22 721 04 52
+48 22 721 04 53
info@pro-trans.pl
www.pro-trans.pl
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"PUCH" F.U.H Marcin Jerzy Dorozik C37
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

Nasza firma specjalizuje  się w projektowaniu i budowie 
komór chłodniczych oraz mroźni. Realizujemy projekty 
zarówno niewielkich chłodni do sklepów, restauracji 
i hoteli, jak też duże obudowy do rozbudowanych 
centrów logistycznych, chłodni składowych i dużych 
zakładów produkcyjnych. Naszą specjalizacją są insta-
lacje przemysłowe chłodnicze, mroźnicze, szokowego 
mrożenia na czynnik CO2 .

Our company specializes in the design and construction 
of cold rooms and freezers. We implement projects of 
small cold stores for stores, restaurants and hotels, as 
well as large enclosures for extensive logistics centers, 
cold stores and large production plants. We specialize in 
cooling, freezing and shock freezing installations for CO2.

ul. Chełmska 38
Zgierz
95-100
Polska
+48 42 651 99 43

puch@puchlodz.pl
www.puchlodz.pl

Ritex Logistics C29
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Ritex Logistics - operator TSL z Centrum Logistycznym 
w Legnicy przy autostradzie A4 oraz S3. Tabor ponad 
100 ciągników Scania z naczepami MEGA oraz nacze-
pami chłodniczymi. Magazyn o powierzchni 20000 m2 
posiada strefę chłodniczą 21 600 m3, magazyn 
wysokiego składowania na 16000 palet, suwnicę 
22 t oraz dedykowane miejsce produkcyjne 900 m2. 
Gwarantujemy pełną obsługę łańcucha logistycznego.

Ritex Logistics - TSL operator with Logistics Center in 
Legnica next to A4 and S3 motorways. Rolling stock 
of over 100 Scania trucks with MEGA and refrigerated 
semitrailers. The warehouse with an area of 20000 m2 has 
a cooling zone of 21600 m3, a high storage warehouse for 
16000 pallets, a 22 t crane and a dedicated production site 
of 900 m2. We guarantee full service of the logistics chain.

ul. Gniewomierz 177
Gniewomierz
59-241
Polska
+48 76 746 16 05

sekretariat@ritex.legnica.pl
www.ritex.legnica.pl
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Silvan Logistics Sp. z o.o. Sp.K. C18
Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Od 2005 r. zajmujemy się zarządzaniem logistyką
i łańcuchami dostaw. Przewozimy ładunki na terenie
całej Europy oraz realizujemy import i eksport
produktów ze wszystkich światowych portów
morskich.
Zapewniamy kompleksową obsługę Klientów:
od pełnego pakietu usług logistyki magazynowej
i kontraktowej po dystrybucję krajową
i międzynarodową oraz morską.

We have been managing logistics and supply chains
since 2005. Our company offers transport throughout
Europe as well as import and export of products from
and to every port worldwide.
We provide our customers with comprehensive
services: starting from warehouse and contract
logistics services and ending with national,
international and sea freight.

ul. gen. T. Kutrzeby 16g/124
Poznań
61-719
Polska
+48 66 99 88 516

office@silvan-logistics.com
www.silvan-logistics.com

SKK SA C12
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

W naszej ofercie znajduje  się szereg rozwiązań i usług 
optymalizujących i automatyzujących procesy bizne-
sowe w obszarach logistyki magazynowej, produkcji, 
znakowania, handlu i dystrybucji oraz pracy mobilnej. 
Oferujemy również rozwiązania sieciowe dedykowane 
środowiskom magazynowo – produkcyjnym oraz usługi 
serwisowe.

We offer a range of solutions and services to optimize 
and automate business processes for warehouse logistics, 
production, labeling, trade and distribution and mobile 
work.
We also offer network solutions, dedicated to production 
and warehouse environments, and maintenance services.

ul. Gromadzka 54A
Kraków
30-719
Polska
+48 12 29 32 700
+48 12 29 32 701
skk@skkglobal.com
www.skkglobal.com



KMG media
Wydawcą miesięczników branżowych 
TSL Biznes i Truck & Van jest KMG media sp. z o.o. 
Malczewskiego 17a | 05-820 Piastów 
tel. 22 213 88 28 | fax: 22 205 07 57

www.tsl-biznes.pl         www.truck-van.pl

Nasze czasopisma 
w rękach profesjonalistów

Co miesiąc 
najważniejsze 

informacje 
z branży TSL

Precyzyjne dotarcie
najwyższa skuteczność

Truck
www.truck-van.pl Van&

Co miesiąc 
dla wszystkich 
przewoźników 
i menedżerów 
transportu drogowego

Z Truck & Van możesz 
dotrzeć do 35 tys. 
 rm transportowych w Polsce
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TSL Biznes - miesięcznik branży logistycznej i transportowej C20
Chłodniczy łańcuch dostaw, stowarzyszenia, instytucje i inne 
ColdChain

Miesięcznik i portal branży logistyczno-transportowej. 
Czasopismo w nakładzie 11 tys. egz. trafia do profesjo-
nalistów związanych z transportem i logistyką (dyrekto-
rów i menedżerów logistyki oraz właścicieli i menedże-
rów firm transportowych) w formie drukowanej oraz 
prenumeracie elektronicznej, dostępnej bezpłatnie 
dla wszystkich: wystarczy wysłać swój e-mail na: 
prenumerata@kmg-media.pl

TSL Biznes is a monthly magazine focusing on most 
important news in transport, forwarding and logistics. 
TSL Biznes is dedicated to professionals associated with 
TSL sector – both those offering and those using transport 
& logistics services. In addition to the printed version 
(11 thousand copies), we also offer a free online version.

ul. Malczewskiego 17A
Piastów
05-820
Polska
+48 22 213 88 28
+48 22 205 07 57
redakcja@tsl-biznes.pl
www.tsl-biznes.pl

Uni-logistics Sp. z o.o. C30
Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej, produkty 
premium
ColdChain, food services & technology, delicatessen

Uni-logistics Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z kapita-
łem polskim, które funkcjonuje na rynku od 2007 roku. 
Świadczymy usługi w zakresie spedycji morskiej, lotni-
czej i transportu drogowego.Oferujemy kompleksowe 
rozwiązania transportowe dla towarów łatwo psujących 
się oraz farmaceutyków przy zastosowaniu najnowocze-
śniejszych metod, technik i opakowań. 
Posiadamy systemy HACCP, GDP, IFS Logistics.

Uni-logistics Sp. z o.o. is company with Polish capital 
established in 2007. We provide services in air freight, 
sea freight and road freight forwarding. We offer 
comprehensive transport solutions for perishable goods 
and pharmaceuticals using the most modern methods, 
techniques and packaging. We provide active and passive 
service of products at controlled temperature.

ul. Polska 19
Gdynia
81-339
Polska
+48 58 667 99 99
+48 58 667 99 99
info@unilog.eu
www.unilog.eu
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Zielony Rynek C39
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa
Healthy and organic products, fruit & vegetables

Zielony Rynek specjalizuje się w zaopatrywaniu ryku 
HoReCa w świeże owoce egzotyczne. Realizujemy 
zarówno drobne zamówienia jak i dostawy na potrzeby 
produkcji soków i przetworów. W naszej szerokiej ofer-
cie znajdują się produkty pierwszej i drugiej klasy, które 
zapewniają wysoką jakość, przy minimalnych kosztach.

Zielony Rynek is highly specialized HoReCa market exotic 
fruits supplier. We not only supply retail customers but 
also processed fruit and juice producers. 
Our offer contains first and second grade products.

ul. Wiśniowa 1
Żabia Wola
96-321
Polska
+48 735 037 226

lukasz.kowalski@zielonyry-
nek24.pl
www.zielonyrynek24.pl
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Do zobaczenia na 
kolejnej edycji!

See you at the  
next edition!

21 – 23.04.2020
EXPO XXI WARSZAWA

www.coldchainpoland.pl

Pierwsze w Polsce 
targi dedykowane 
logistyce w 
temperaturze 
kontrolowanej



WorldFood

VII Międzynarodowe Targi
Żywności i Napojów

Do zobaczenia na kolejnej edycji!

See you at the next edition!

Organizowane przez

21 – 23 kwietnia 2020
EXPO XXI WARSZAWA


