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Food&Drinks
EcoFood
NutraFood
Ingredients
FoodTech
Wine&Spirits

Maszyny i urządzenia
do przetwórstwa
i produkcji spożywczej
Technologia
Oprogramowanie
Automatyka i usługi IT

Alkohole luksusowe
Piwa, cydry
Wina
Wódki
i wyroby spirytusowe

Surowce i składniki
Białka i skrobie
Aromaty i barwniki
Dodatki do żywności

Żywność organiczna i naturalna
Produkty Clean Label
Produkty Free From
Produkcja kontraktowa
Naturalne surowce i dodatki

05.04.2022 wtorek | tuesday
FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1
Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME
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11.00

Otwarcie targów / The Opening Ceremony

11.00-12.00

Debata inauguracyjna: Czynniki kształtujące obecnie sytuację w branży
rolno-spożywczej w Polsce. Zaburzenia w łańcuchach dostaw, wzrost cen
surowców, zmiany w przepisach podatkowych i konflikt Rosja-Ukraina.
Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w tych trudnych czasach.
Prowadzący: Andrzej Wierzchoń
Prelegenci:
• Maciej Golubiewski, szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa
• Norbert Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju
Rynków Rolnych
• Andrzej Gantner, Wiceprezes Zarządu Polska Federacja Producentów Żywności
Związek Pracodawców, Redaktor Naczelny Kwartalnika Food Lex
• Witold Choiński, Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso
• Maciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu

12.30-13.30

Debata pod patronatem #FoodTalks – Jaka przyszłość czeka branżę
spożywczą?
Prowadząca: Małgorzata Krześniak, QL Huntersy
Prelegenci:
• Artur Gajewski, Purella Superfoods
• Krzysztof Kozak, Supersonic Foods
• Igor Sadurski, Bezmięsny
• Rafał Czech, Bezmięsny
• Michał Misza Piosik, foodtech.ac

14.00-15.00

Debata: System Nutr-Score zagrożeniem dla branży rolno – przetwórczej.
Prowadząca: Emilia Hahn, Prezes Zarządu PR Hub Sp. z o.o.
Uczestnicy debaty:
• Barbara Groele, Sekretarz Generalny Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów
Soków
• Izabela Byszewska, Prezes Zarządu Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego
• Ewa Muszalska, Kierownik Zespołu Technologii Jakości Surowca i Produktów,
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
• Marian Sikora, Przewodniczący Rady Federacja Branżowych, Związków
Producentów Rolnych
• Witold Boguta, Prezes Zarządu Krajowy Związek Grup Producentów Owoców
i  Warzyw- Spółdzielnia Osób Prawnych
• Witold Choiński, Prezes Zarządu Związek Polskie Mięso

05.04.2022 wtorek | tuesday
FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2

11.00-11.30

Polski rynek żywności ekologicznej w 2021 roku.
Najnowsze dane z raportu Koalicji na Rzecz BIO
Karol Przybylak, Biokurier

11.30-12.00

E-commerce w branży BIO
Karol Przybylak, Biokuriero

13.00-13.30

Przegląd jedzenia na bazie roślin i alternatywnych źródeł białka w Europie
Aleksandras Bacevicius, Analyst, Euromonitor International

13.30-14.00

Rozwój systemu żywności funkcjonalnej i dietetyki spersonalizowanej
w Polsce
dr inż. n. tech. Andrzej Siemaszko, Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

14.00-14.30

Pszczoła, Ekologia i Produkty pszczele
Mariusz Opoka, Gospodarstwo Pasieczne Łysoń

14.30-15.00

Rynek probiotyków w Europie – kluczowe kryteria jakości
Patryk Treder, Kierownik naukowy w OMNi-BiOTiC ®Polska

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

Hala 2 / Hall 2
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06.04.2022 środa | wednesday
FORUM KONFERENCYJNE 1 | CONFERENCE FORUM 1
Hala 1 / Hall 1

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.00-11.30

Trendy konsumenckie 2022 a kategoria żywności i napojów: EMEA
Honorata Jarocka, Mintel

12.00-12.30

Hungry for ideas. Jak wykorzystać potencjał komunikacji marek
spożywczych?
Małgorzata Krześniak, QL Hunters

12.30-13.00

Handel 4.0, szanse na rynku e-commerce dla marek spożywczych
Małgorzata Krześniak, QL Hunters

13.00-14.00

Forum FoodFakty - Kultura Bezpieczeństwa Żywności
Z różnej perspektywy – gorące tematy podejmowane na forum GFSI
– sprawozdanie z największej światowej konferencji Global Food Safety
Initiative w Barcelonie, która ma miejsce w dniach 29-32 marca 2022
Prelegent – Janusz Olejnik założyciel – Food Safety Culture Innitiative PL
Perspektywa prawna Kultury bezpieczeństwa żywności w Polsce
Prelegent – Magdalena Wolska – prawnik FoodFakty
Czy zafałszowania żywności to problem kultury organizacyjnej
– przegląd sytuacji pod kątem zagrożeń pochodzących z ryzyka fałszerstw
Prelegent – Michał Snopkiewicz – FoodFakty Law and Risk Solution Ekspert

14.00-14.30

Ochrona swojej własności intelektualnej na rynku spożywczym
Patpol

14.30-15.00

Aromaty – naturalne a sztuczne. Jak dobrać odpowiedni aromat spożywczy
do konkretnego projektu? Praktyczne wskazówki współpracy z dostawcami
Magdalena Sikorska, AR-POL SIKORSKA I SIKORSKA SP.J.

Hala 2 / Hall 2
10.30

„Oświadczenia środowiskowe (green claims) – czy suplementy diety mogą być
przyjazne dla planety?”
Michał Tracz – KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

10.50

„Znaki towarowe suplementów diety – kluczowe kwestie na przykładach”
mec. Piotr Zawadzki – KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasińskio
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06.04.2022 środa | wednesday
FORUM KONFERENCYJNE 2 | CONFERENCE FORUM 2
Hala 2 / Hall 2
„Akkermansia muciniphila – probiotyk nowej generacji stosowany w otyłości.”
Ewa Olchawa – EUBIOCO Sp. z o.o.

11.30

„Składniki suplementów diety zmiany w regulacjach krajowych i wspólnotowych.”
Grażyna Osęka – FOODIE Sp. z o.o. Sp.k.

11.50

„Bezpieczeństwo składnika i produktu końcowego na przykładzie suplementu
diety.”
Iwona Kowalczyk – FOODIE Sp. z o.o. Sp.k.

12.10

„Tlenek etylenu – aktualna sytuacja i dostosowanie się rynku”
Aleksandra Janczkowska – PK COMPONENTS Sp. z o.o. Sp. k.

12.30

„Dodatki do żywności, ostatnie zmiany (dwutlenek tytanu), planowane zmiany
dot. innych dodatków.”
Magda Wawrzyniak  – FOOD & PHARMA LEGAL Sp.j.

12.50

„Co odpowiada za naszą odporność?”
dr Eduard Dilanyan  – Narum Sp. z o.o.

13.10

„E-commerce i sprzedaż wysyłkowa suplementów diety w aptekach
– możliwości i ograniczenia w reklamie”
Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk – KONDRAT I PARTNERZY

13.30

„Zielony łańcuch dostaw suplementów diety – nowe wyzwania w kontekście
regulacji prawnych”
dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska – CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO
I PRODUKTOWEGO

13.50

„Rewolucje i perspektywy na rynku suplementów diety”
Alicja Michałowska – CENTRUM PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO I PRODUKTOWEGO

14 .10

„Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe suplementów diety”
dr Żaneta Zemła-Pacud – Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14 .30

„Reklama suplementów diety w internecie – okiem prawnika praktyka. Social
media, rankingi cenowe, apteki, linkowanie – jak to zrobić zgodnie z prawem?”
Marta Łanoch – FOODMEDLAW Marta Łanoch

14 .50

„Znaczenie jodu w codziennej diecie człowieka.”
Mirosław Surma – IODICA WORLD Sp. z o.o. Semo Polska Trade Sp. z o.o.

PROGRAM TARGÓW | EXHIBITION PROGRAMME

11.10
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Guests can enjoy a fully packed three-day programme led by leading
industry experts, for a unique opportunity to taste and learn more about
Italian, Spanish and Mediterranean food, wine, coffee and soft drinks.
The educational programme is organised in partnership with the Italian
Chamber of Commerce and Industry in Poland and Włoska Akademia
Kulinarna. On stage, Italian food specialist Emiliano Castagna, celebrity
chef Marco Ghia and international chef Giacomo Carreca.

TUESDAY 5th APRIL
11.30 - 12.15

Educational Seminar

CREATIVITY AND INNOVATION
IN ITALIAN CUISINE
12.45 - 13.30

WEDNESDAY 6th APRIL
11.30 - 12.15

Educational Seminar

THE RICHNESS OF ITALIAN
REGIONALITY
12.45 - 13.30

Cooking Show

Educational Seminar

14.00 - 14.45
Educational Seminar

14.00 - 14.45
Cooking Show

15.15 - 16.00
Cooking Show

15.15 - 16.00
Cooking Show

INNOVATIVE IDEAS FOR ALL
PASTA LOVERS

THE VALUE OF TRADITIONS
IN ITALIAN CUISINE

APERITIVO, AN ITALIAN
TRADITION

GOING GOURMET WITH
SIMPLE INGREDIENTS

A JOURNEY THROUGH
THE TASTE OF SPAIN

DELICIOUS FLAVOURS OF
THE MEDITERRANEAN

THURSDAY 7th APRIL

PIZZA ACADEMY
(HALA: 1/B19)

11.15 - 12.00

Educational Seminar

On each of the three days, Bellavita
Pizza Academy celebrates Italian pizza
making in all its quality and diversity.
Guests will taste the authentic
Neapolitan pizza and learn how to
craft genuine, appetising pizzas from
scratch, with advice on crafting the
dough through to choosing the best
ingredients and toppings to ﬁnish.
The programme is organised in
co-operation with Master Pizzaiolos
Patrizio Bonardi and Domenico
Galasso from the association
GPN - Gruppo la Piccola Napoli.

ITALIAN BREAKFAST:
COFFEE AND BEYOND
12.30 - 13.15

Cooking Show

EASY AND TASTY ITALIAN
LUNCH RECIPES

13.45 - 14.15
Winners Announcement

BELLAVITA AWARDS 2022
CEREMONY

In co-operation with

Institutional Partner

In co-location with

Ofﬁcial Sponsor

Ofﬁcial Partner

F&B Academy Partner

Pizza Academy Supplier

Pizza Academy Partners

PLAN HALI
HALL PLAN

HALA 1
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PLAN HALI
HALL PLAN

WorldFoodPoland2022-plan-h3-krzywe.pdf

1

28/03/2022

HALA 3

11:04

HALA 2
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
2WAY Contract Manufacturing
– production of British products in Poland 1/E11

Bellavita

1/B12

Bellavita Food & Beverage Academy

1/B22

2WAY Import – select food & drink products
from Great Britain
1/E11

Bellavita Pizza Academy

1/B19

7Pharma sp. z o.o.

BERLING S.A.

Abrar coffee Trading
Accordini Igino di Accordini Guido
Aceites Puerto Fuente
Acetaia Terra del Tuono - Italy
Agricom group
AGRO - WIT

2/M3
1/G14

Berto’s

1/C4
1/B22

1/B8

BESKID CHOCOLATE

1/G3

1/B26

Better Food Sp. z o.o.

3/J1

bezalkohoLOVE

1/A1

Bial-Mich sp. z o.o. sp. k.

1/C2

Biofaktor Sp. z o.o.

2/N2
3/K7

1/B8
1/E10
3/K3

Agroselprom LLC

1/E10

BioLife sp. z o.o.

AHDB Exports - British lamb

1/E11

Bio-Sense Ordowski Jacek

3/J23

BNG Group a.s.

1/F13

AIR PRODUCTS SP. Z O.O.

1/C9

AJ CHOCOLATE HOUSE

1/F20

Bodegas de Alberto

1/B28

Alta Saska sp. z o.o.

1/F16

BOTANIKA FARM

3/J11

BOUDJEBEL SA VACPA

1/E12

BRH Ambasady Tajlandii

1/E13

Amita Health Care Sp. z o.o.
Amreh Darou Co.

2/P4
1/E18

Aqua East Polska Sp. z o.o.

1/G2

Browar Zamkowy w Raciborzu

ARKONA

2/M2

BUTELKA VETROELITE S.R.L

AronPharma

2/N1

C.E. Roeper GmbH

2/P8

2/P10

Caffè Buongiorno

1/B16

aT Korea Agro-Fisheries & FoodTrade Corporation 1/D7a

CAFFE’TRINCA SRL

1/B18

Aura Herbals

CamelWay Sp. z o.o.

3/K4

AR-POL/Robertet

Balviten Glutenfree
Bart Sp. z o.o.
Bellako Sp. z o.o.
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2/N7
2/K25
2/N1
2/P10

Cantine Vedova
Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K.

1/A1
3/K16

1/B24
2/P1

CEPEX - TUNISIAN EXPORT PROMOTION CENTER 1/E12

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
CEYLON TEA LAND (PVT) LTD

1/E7

ETERNO S.C.

1/D1

CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

3/H4

F.U.H. PUCH Marcin Jerzy Dorozik

1/C7

Cobizco Food Industries SDN BHD

1/F3

Fabryka Cukierków „Pszczółka”

1/F19

Collective Enterprise „Prodtovary”
(CE „Prodtovary”)

FoodBerry Co.,Ltd

1/F15

1/E10

CONAPI-MIELIZIA

1/B15

Consorzio Gourm.it

1/B10

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP 1/B14
Crunchy Fish

2/P9

Cruz Group Sp. z o.o.

3/J4

DAMRO EXPORTS ( PVT) LTD

1/E6

Dary Natury Sp. z.o.o.

3/K5

Dasko Logistics Sp. z o.o.

1/C5

Delibreads
DELPI IMEX ZO. O.

1/B31
1/E5

FoodFakty.pl

1/G4

Francoalva Sp. z o.o.

1/A3

Frigipol Sp. z o.o.

1/C10

Fruta Bohemia

1/F13

GAFFE

1/D7e

Galvanina

1/B17

gastro-discount.pl

1/G11

Georgian Wines LTD

1/A4

GET A FRUIT

1/D4

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia 1/A7
GOOD MORNING KOREA CO., LTD

1/D7d

DEMETRA SRL

1/B19

Desi Polska Hurtowa Spożywcze
Indyjsko Pakistańskie

1/F12

Gospodarstwo Rolne AGROMAL  MALINKA 3/K24

DomowaCukierenka.pl

1/F17

GREEN LIFE

DON GASTRONOM

1/A5

Gospodarstwo Ekologiczne

3/J15

1/D5

Gruau Polska Sp. z o.o.

1/C10

Eco Containers

1/C18

GUSTA roślinne kiełbaski

3/J19

Eliwell Controls

1/C16

Ultramar Caffe’srl

1/B23

English Tea Shop

3/K1

HARKE POLSKA

2/M8

Enotech group

1/C12

HELPA

3/J7

EPSA - Emilio Peña SA

1/D25

Hemp Center-hurtkonopie.pl

3/H9

Erdcraft dried fruits and vegetables plant 1/E10

HILINA COFFEE

1/G14

Essse Caffè S.p.A  -Espresso In Italy-

HISTRADE

1/D7h

1/B13
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
IMPERIAL TEAS GROUP

1/E8

Lestello Sp. z o.o.

3/K9

Inna Bajka / AYBIOO

2/K6

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

1/F1

Invex Remedies Sp. z o.o.

2/P3

IODICA WORLD SP. Z O.O.

3/M5

LIOFORTE Owoce Liofilizowane
/ Freeze-dried fruits

J.M. Spychalscy „Specjały znad Brdy”

1/G9

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

3/K15

JaPaVo

1/F13

J’NS Andaman Co., Ltd.

1/E15

JS GLOBAL INVEST S.C

1/F23

JUDEX

1/D8

KAKHELEBI

1/A1

Kanokwan Food Products Co. Ltd

1/E17

KGH Polska Sp. z o.o.

3/H10

KOGEN

2/P7

Kombucha by Laurent

3/J21

KOWAR

1/F10

Kraina Czarnego Bzu

1/D1

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek 2/N17
Kuhovar LLC

1/E10

Kuvings Polska

3/J6a

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.
La Montina Franciacorta
LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN
AND PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT

1/D7b
1/B1
1/B34

3/K11

M&K s.c

1/D1

Mandersloot Polska Transport sp. z o.o.

1/C8

Marqués de Cáceres
Medifoods

1/B27
3/J3

MedPro Nutraceuticals

2/M7

Melform Bonetto

1/C1

METROOPACK SP. Z O.O.

1/C1

Mooroz Smaki Syberii

1/F22

MPI NutriPharma BV

3/P9

Nalewki Staropolskie

1/D1

Narum

2/L4

Natura Cold Press

3/H12

Natural Poland

2/M1

Naturetech

2/M2

Naturomed

2/N23

NatVita

3/K8

Nerano Gluten Free

3/H6

NewCold Sp. z o.o.

1/C17

NOMAK Sp. z o.o.

3/H12

Nutland

1/G5
2/N4

Lavica Food

3/H7

NUTRIBIOMED Klaster

LEENVIT GROUP SP. Z O.O.

3/M6

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Oleńka pierogi

1/G12

POLSKIE LIKIERY

1/A1

Olivit.pl

2/N18

Porcja Dobra

OLIVO Cold Logistics

1/C14

PPHU UNIKAT Bogumił Kamiński

Olvita sp. z o.o. sp.j.

3/J12

Premium Rosa Sp. z o.o.

3/K13

3/K12
1/G1

OMNi-BiOTiC®

2/P6

Primavika Sp. z o.o.

3/K17

OneDayMore

3/J6

Private Garden

1/E10

Onlybio.life SA

2/N19

PrJSC „Obolon”

1/E10

OryginalnySok

3/K18

ProTec Nutra

Orzeszek Sp. z o.o. sp.k

3/L7

PROTECT VEHICLE SECURITY

2/N6
1/C11

Ostre sosy Mic’s Chilli

1/G13

Przetwory z Borówki

1/D1

OV International

1/E16

Pure Plus Co.,LTD.

1/D7f

Purella Sp. z o.o.

3/J9

PanPiek - producent pieczywa mrożonego
i pakowanego w MAP
1/E2b
Pasieka LYSON
PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

3/K19
3/L5

PE «TIC «VIKOM»

1/E10

Peas of Heaven

3/J2

PERŁA RYBKI PREMIUM

1/G8

REFRESH
Rosa confectionery factory
Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

1/D3
1/E10
3/L1

1/F14

1/F8

SEOHAEAN SEAWEED CO., LTD.

1/D7j

2/N11

Shanghai Freemen Europe B.V.

2/N5

Sladus Produce LLC

1/G7

1/E14

Poli-Farm

1/E12

SAYCAN BAHARAT GIDA TARIM URUN
SAN TIC LTD STI

PGS CORPORATION LTD.

POLA SMAKU

RAW SWEETS

1/D7g

2/M13

PK Components

3/J20

SAVIA INT’L CO.,LTD

Pfannenschmidt GmbH, K.-W.

PHU MATEO Stanisław Cabaj

Raglan

1/D1
3/P10

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. 3/J10

POLSKA RÓŻA

3/H2

SOCIETA’ AGRICOLA VIGNA61 S.S.

Polski Instytut Halal

1/F5

Solé Pharma Healthcare

1/B3
2/N20
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
SolverTech Sp. z o.o.

1/C15

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

SOMAPAK Kft. (Ltd.)

1/E20

Viands Sp. z o.o.

SOSALT spa
SPECJAŁY REGIONU
SRI LANKA TEA BOARD

1/B7
1/E2a
1/E3

3/H12
1/E1

VICTORIA CYMES SP. Z O.O.

3/J24

Vitaking

1/N22

Vog Polska Sp. z o.o.

1/F6

Stewiarnia sp. z o.o.

2/K14

Volynski Browar

1/E10

Stoelzle Glass Group

3/J13

Vomond LLC

1/E10

STREET SOUP TM

1/E10

Warm sees

1/E10

3/H5

Wiadomości Spożywcze

1/F24

2/N10

Wina Rodziny Sareckich

2/K10

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna
Tantus Sp. z o.o.
TEAHOUSE SP. Z O.O.

1/F2

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

1/D1

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

2/N4

TEBIB’S TRADING COMPANY

1/E12

TIBOR RODZINNA WINNICA

1/A1

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA 3/N3

TM Bob snail

1/F4

YÖGODA TM

1/E10

TM Frutim

1/E10

Zielony Olej

3/L3

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

2/M11

ZŁOTE TRADYCJE

TOSCOBOSCO by Effetre

1/G10

1/B6

Złoto Polskie - Family Business s.c.

3/J8

TULIP INTERNATIONAL INC.

1/D7c

Tuttocapsule

1/B20

Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony
w Galaktyce!

3/J22

ZPC FLIS Sp.J.

1/G6

TÜV SÜD Polska

1/C6

TUVE’ DISTILLERY

1/B4

TWARDZIK

1/F21

UHE EXPORTS PVT LTD

1/E4

Ukraine Collective EXPO

1/E10

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Centrum
Innowacji i Transferu Technologii
2/P5
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ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw 1/F11

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo

Napoje alkoholowe l Alcoholic beverages

Confectionery and baker products

2WAY Contract Manufacturing
– production of British products in Poland

E11
E11
B8

2WAY Import – select food & drink
products from Great Britain

E11

7Pharma sp. z o.o.

M3

2WAY Import – select food & drink
products from Great Britain

AJ CHOCOLATE HOUSE

F20

Accordini Igino di Accordini Guido

Alta Saska sp. z o.o.

F16

BNG Group a.s.

F13
B28

BESKID CHOCOLATE

G3

Bodegas de Alberto

BOB SNAIL

F4

Browar Zamkowy w Raciborzu

BOTANIKA FARM

J11

BUTELKA VETROELITE S.R.L

A1
K16

K4

CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

H4

H4

DON GASTRONOM

A5

B15

Francoalva Sp. z o.o.

A3

Delibreads

B31

Georgian Wines LTD

A4

DomowaCukierenka.pl

F17

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia A7

Fabryka Cukierków „Pszczółka”

F19

HISTRADE

D7h

Hemp Center-hurtkonopie.pl

H9

KAKHELEBI

A1

K9

La Montina Franciacorta

B1

CamelWay Sp. z o.o.
CHERRY TREE wiśniowa manufaktura
CONAPI-MIELIZIA

Lestello Sp. z o.o.

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT” E10
M&K s.c

D1

Nerano Gluten Free

H6

Olvita sp. z o.o. sp.j.

J12

LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN
AND PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT B34
Marqués de Cáceres

B27

Nalewki Staropolskie

D1

POLSKIE LIKIERY

A1

E2b

PrJSC „Obolon”

E10

K19

SOCIETA’ AGRICOLA VIGNA61 S.S.

B3

PGS CORPORATION LTD.

E14

TIBOR RODZINNA WINNICA

A1

Porcja Dobra

K12

TUVE’ DISTILLERY

B4
F6

PanPiek - producent pieczywa
mrożonego i pakowanego w MAP
Pasieka LYSON

Vog Polska Sp. z o.o.

F6

Vog Polska Sp. z o.o.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

D1

Volynski Browar

E10

Wina Rodziny Sareckich

K10

Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony
w Galaktyce!

J22

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

D1

21

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Napoje bezalkoholowe l Non-Alcoholic beverages

PPHU UNIKAT Bogumił Kamiński

2WAY Import – select food & drink products
from Great Britain
E11

Premium Rosa Sp. z o.o.

K13

PrJSC „Obolon”

E10

Amreh Darou Co.

Przetwory z Borówki

D1
D7f

E18

Aqua East Polska Sp. z o.o.

G2

Pure Plus Co.,LTD.

AronPharma

N1

Purella Sp. z o.o.

bezalkohoLOVE

A1

SAVIA INT’L CO.,LTD

CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

H4

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

Collective Enterprise „Prodtovary”
(CE „Prodtovary”)

E10

Cruz Group Sp. z o.o.

J4

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

GAFFE

D7e

Galvanina

B17

gastro-discount.pl

G11

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia

A7

TULIP INTERNATIONAL INC.
Viands Sp. z o.o.

G1

J9
D7g
H5
D7c
E1

VICTORIA CYMES SP. Z O.O.

J24

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

D1

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA
YÖGODA TM

N3
E10

Nabiał l Dairy products

Gospodarstwo Rolne AGROMAL MALINKA K24

CamelWay Sp. z o.o.

K4

Hemp Center-hurtkonopie.pl

Consorzio Gourm.it

B10

H9

J’NS Andaman Co., Ltd.

E15

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP B14

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

K15

DON GASTRONOM

JS GLOBAL INVEST S.C

F23

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

KGH Polska Sp. z o.o.

H10

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT”

Kombucha by Laurent

J21

TOSCOBOSCO by Effetre

F10

Produkty ekologiczne
Healthy and organic product

KOWAR

A5
F1
E10
B6

Kraina Czarnego Bzu

D1

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

F1

7Pharma sp. z o.o.

M3

Medifoods

J3

Acetaia Terra del Tuono - Italy

B9
K3

Natura Cold Press

H12

AGRO -  WIT

OryginalnySok

K18

Agroselprom LLC

POLA SMAKU

D1

Aqua East Polska Sp. z o.o.

POLSKA RÓŻA

H2

AR-POL/Robertet
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E10
G2
P10

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Balviten Glutenfree

K25

J.M. Spychalscy „Specjały znad Brdy”

G9

Bellako Sp. z o.o.

P10

Kombucha by Laurent

J21
F10

BESKID CHOCOLATE

G3

KOWAR

bezalkohoLOVE

A1

Kraina Czarnego Bzu

Bio-Sense Ordowski Jacek

J23

LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN
AND PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT B34

D1

BioLife sp. z o.o.

K7

BOTANIKA FARM

J11

Lavica Food

H7

E12

Lestello Sp. z o.o.

K9

BOUDJEBEL SA VACPA
C.E. Roeper GmbH

P8

CamelWay Sp. z o.o.

K4

CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

H4

Collective Enterprise „Prodtovary”
(CE „Prodtovary”)
CONAPI-MIELIZIA
Crunchy Fish

E10
B15
P9

Cruz Group Sp. z o.o.

J4

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

DomowaCukierenka.pl
English Tea Shop
EPSA - Emilio Peña SA
ETERNO S.C.

F17
K1
B25
D1

FoodBerry Co.,Ltd

F15

GAFFE

D7e

Gospodarstwo Ekologiczne

J15

GUSTA roślinne kiełbaski

J19

HARKE POLSKA

M8

HELPA

J7

Hemp Center-hurtkonopie.pl

H9

Invex Remedies Sp. z o.o.

P3

IODICA WORLD SP. Z O.O.

M5

J’NS Andaman Co., Ltd.

E15

LIOFORTE Owoce Liofilizowane
/ Freeze-dried fruits
Medifoods
Natura Cold Press

K11
J3
H12

NatVita

K8

Nerano Gluten Free

H6

NOMAK Sp. z o.o.

H12

Nutland

G5

NUTRIBIOMED Klaster

N4

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Oleńka pierogi

G12

Olvita sp. z o.o. sp.j.

J12

OMNi-BiOTiC®

P6

Onlybio.life SA

N19

Orzeszek Sp. z o.o. sp.k

L7

PanPiek - producent pieczywa mrożonego
i pakowanego w MAP
E2b
Pasieka LYSON

K19

Peas of Heaven

J2

PERŁA RYBKI PREMIUM

G8

POLA SMAKU
Poli-Farm
POLSKA RÓŻA

D1
P10
H2
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Produkty ekologiczne
Healthy and organic product

LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN AND
PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT
B34
K12

PERŁA RYBKI PREMIUM

G8

Primavika Sp. z o.o.

K17

PGS CORPORATION LTD.

E14

Przetwory z Borówki

D1

SEOHAEAN SEAWEED CO., LTD.

D7j

J9

Viands Sp. z o.o.

E1
F6

Porcja Dobra

Purella Sp. z o.o.
Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

L1

Vog Polska Sp. z o.o.
Owoce i warzywa l Fruit & vegetables

Shanghai Freemen Europe B.V.

N5

AGRO - WIT

AK3
J23

RAW SWEETS

E12

Stewiarnia sp. z o.o.

K14

Bio-Sense Ordowski Jacek

STREET SOUP TM

E10

DEMETRA SRL

B19

FoodBerry Co.,Ltd

F15

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

H5

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10

GET A FRUIT

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

GOOD MORNING KOREA CO., LTD

Viands Sp. z o.o.

M11
E1

D4
D7d

Gospodarstwo Ekologiczne

J15
D5

VICTORIA CYMES SP. Z O.O.

J24

GREEN LIFE

Wina Rodziny Sareckich

K10

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

F1

D1

PGS CORPORATION LTD.

E14

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA N3

POLA SMAKU

D1

YÖGODA TM

E10

Przetwory z Borówki

D1

Zielony Olej

L3

Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony
w Galaktyce!

REFRESH
TEBIB’S TRADING COMPANY

J22

Vog Polska Sp. z o.o.

D3
E12
F6

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw F11

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw F11

Złoto Polskie - Family Business s.c.
Ryby i owoce morza l Fish & seafood

Mięso i drób l Meat and poultry

Crunchy Fish
DON GASTRONOM
GAFFE

J8
DP9
A5

2WAY Contract Manufacturing – production
of British products in Poland
E11
AHDB Exports - British lamb

E11

D7e

DON GASTRONOM

A5

J’NS Andaman Co., Ltd.

E15

gastro-discount.pl

G11

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

D7b

J.M. Spychalscy „Specjały znad Brdy”
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G9

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN
AND PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT B34

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT”

E10

Naturomed

N23

Roślinne Alternatywy Mięsa
Plant-based Meat Alternatives

Nutland
Premium Rosa Sp. z o.o.

G5
K13

Better Food Sp. z o.o.

J1

Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

OneDayMore

J6
J19

SAYCAN BAHARAT GIDA TARIM URUN SAN TIC
LTD STI
F14

J2

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10

GUSTA roślinne kiełbaski
Peas of Heaven
Primavika Sp. z o.o.
Lavica Food

K17
H7

TEAHOUSE SP. Z O.O.
Tuttocapsule

L1

F2
B20

Kawa i herbata l Tea & coffee

U H E EXPORTS PVT LTD

2WAY Import – select food & drink products
from Great Britain
E11

YÖGODA TM

E10

Zielony Olej

L3

Alta Saska sp. z o.o.

F16

Mrożonki l Frozen foods

Amreh Darou Co.

E18

E4

BESKID CHOCOLATE

G3

2WAY Contract Manufacturing – production
of British products in Poland
E11

BioLife sp. z o.o.

K7

Better Food Sp. z o.o.

CAFFE’TRINCA SRL

B18

Bio-Sense Ordowski Jacek

Caffè Buongiorno

B16

J1
J23

DAMRO EXPORTS ( PVT) LTD

E6

Desi Polska Hurtowa Spozywcze Indyjsko
Pakistanskie
F12

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

Francoalva Sp. z o.o.

DELPI IMEX ZO. O.

E5

JUDEX

D8

Desi Polska Hurtowa Spozywcze Indyjsko
Pakistanskie
F12

KOWAR

F10

Mooroz Smaki Syberii

F22

English Tea Shop

Oleńka pierogi

G12

Essse Caffè S.p.A -Espresso In ItalyFrancoalva Sp. z o.o.
GAFFE
Ultramar Caffe’Srl
IMPERIAL TEAS GROUP
LEVANT FOODS Sp. z o.o.

K1
B13
A3

A3

PanPiek - producent pieczywa mrożonego
i pakowanego w MAP
E2b

D7e

PGS CORPORATION LTD.

B23

PHU MATEO Stanisław Cabaj

E14
F8

E8

TWARDZIK

F21

F1

ZŁOTE TRADYCJE

G10
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Dodatki do żywności l Food Ingredients
Amita Health Care Sp. z o.o.

P4

TWARDZIK
Produkty premium l Delicatessen

F21

AR-POL/Robertet

P10

Acetaia Terra del Tuono - Italy

Bellako Sp. z o.o.

P10

Agroselprom LLC

E10

B9
F16

C.E. Roeper GmbH

P8

Alta Saska sp. z o.o.

Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K.

P1

AronPharma

Desi Polska Hurtowa Spozywcze Indyjsko
Pakistanskie
F12

Aura Herbals

EPSA - Emilio Peña SA

B25

HARKE POLSKA

M8

Desi Polska Hurtowa Spozywcze Indyjsko
Pakistanskie
F12

Natural Poland

M1

DomowaCukierenka.pl

NUTRIBIOMED Klaster

N4

DON GASTRONOM

BUTELKA VETROELITE S.R.L

N1
N7
K16

F17
A5

SAYCAN BAHARAT GIDA TARIM URUN SAN TIC
LTD STI
F14

ETERNO S.C.

Shanghai Freemen Europe B.V.

N5

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia A7

SOSALT spa

B7

J.M. Spychalscy „Specjały znad Brdy”

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.
M11
Chłodniczy łańcuch dostaw l Cold Chain

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

K15

KGH Polska Sp. z o.o.

H10

AIR PRODUCTS SP. Z O.O.

C9

Kombucha by Laurent

J21

BERLING S.A.

C4

Kuvings Polska

J6a

Bial-Mich sp. z o.o. sp. k.

C2

Dasko Logistics Sp. z o.o.

C5

LIOFORTE Owoce Liofilizowane / Freeze-dried
fruits
K11

C7

Medifoods

F.U.H. PUCH Marcin Jerzy Dorozik

gastro-discount.pl

D1
G11
G9

J3

Frigipol Sp. z o.o.

C10

NOMAK Sp. z o.o.

H12

Gruau Polska Sp. z o.o.

C10

Melform Bonetto
METROOPACK SP. Z O.O.

Olivit.pl

N18

C1

Olvita sp. z o.o. sp.j.

J12

C1

Pasieka LYSON

K19

NewCold Sp. z o.o.

C17

PERŁA RYBKI PREMIUM

OLIVO Cold Logistics

C14

POLSKIE LIKIERY

PROTECT VEHICLE SECURITY

C11

Primavika Sp. z o.o.

K17

SolverTech Sp. z o.o.

C15

PROTECT VEHICLE SECURITY

C11
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G8
A1

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Raglan
Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

J20
L1

DEMETRA SRL

B19

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10

Desi Polska Hurtowa Spozywcze Indyjsko
Pakistanskie
F12

TOSCOBOSCO by Effetre

DomowaCukierenka.pl

F17

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA N3

EPSA - Emilio Peña SA

B25

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw F11

ETERNO S.C.

Produkty spożywcze l Grocery

FoodBerry Co.,Ltd

F15

GAFFE

D7e

GUSTA roślinne kiełbaski

J19

B6

2WAY Contract Manufacturing – production
of British products in Poland
E11
2WAY Import – select food & drink products
from Great Britain
E11

HELPA

Aceites Puerto Fuente

J’NS Andaman Co., Ltd.

B26

Hemp Center-hurtkonopie.pl

D1

J7
H9
E15

Acetaia Terra del Tuono - Italy

B9

KOWAR

F10

AGRO - WIT

K3

Kuhovar LLC

E10
D7b

Agroselprom LLC

E10

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

Amreh Darou Co.

E18

AR-POL/Robertet

P10

LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN AND
PORTUGAL - PROTOTYPING EXPORT
B34

Bellako Sp. z o.o.

P10

Lavica Food

H7

J1

Lestello Sp. z o.o.

K9

bezalkohoLOVE

A1

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

F1

BioLife sp. z o.o.

K7

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT” E10

BNG Group a.s.

F13

LIOFORTE Owoce Liofilizowane / Freeze-dried
fruits
K11

Better Food Sp. z o.o.

BOB SNAIL
BOTANIKA FARM

F4
J11

CamelWay Sp. z o.o.

K4

CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

H4

Collective Enterprise „Prodtovary”
(CE „Prodtovary”)
CONAPI-MIELIZIA

Mooroz Smaki Syberii
Natural Poland
NOMAK Sp. z o.o.

F22
M1
H12

Nutland

G5

E10

NUTRIBIOMED Klaster

N4

B15

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

Crunchy Fish

P9

Olvita sp. z o.o. sp.j.

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

OneDayMore

J12
J6
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Orzeszek Sp. z o.o. sp.k

L7

7Pharma sp. z o.o.

M3

Ostre sosy Mic’s Chilli

G13

Pasieka LYSON

K19

2WAY Contract Manufacturing – production
of British products in Poland
E11

PE «TIC «VIKOM»

E10

Acetaia Terra del Tuono - Italy

B9

J2

AGRO - WIT

PERŁA RYBKI PREMIUM

G8

Agroselprom LLC

E10

PGS CORPORATION LTD.

E14

Alta Saska sp. z o.o.

F16

Peas of Heaven

POLA SMAKU

D1

Amita Health Care Sp. z o. o.

POLSKA RÓŻA

H2

Amreh Darou Co.

Primavika Sp. z o.o.

K17

Przetwory z Borówki

D1

Purella Sp. z o.o.
Raglan
Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

J9
J20
L1

SAYCAN BAHARAT GIDA TARIM URUN SAN TIC
LTD STI
F14
SOSALT spa
STREET SOUP TM

B7
E10

Aqua East Polska Sp. z o.o.

K3

P4
E18
G2

AR-POL/Robertet

P10

ARKONA

M4

AronPharma

N1

Aura Herbals

N7

Bart Sp. z o.o.
Bellako Sp. z o.o.

N1
P10

Better Food Sp. z o.o.

J1

bezalkohoLOVE

A1

Biofaktor Sp. z o.o.

N2

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10

BioLife sp. z o.o.

K7

TEBIB’S TRADING COMPANY

E12

BOTANIKA FARM

J11

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

M11

C.E. Roeper GmbH

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

H5

P8

TOSCOBOSCO by Effetre

B6

CamelWay Sp. z o.o.

Viands Sp. z o.o.

E1

CONAPI-MIELIZIA

Vog Polska Sp. z o.o.

F6

Crunchy Fish

P9

Zielony Olej

L3

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw F11

English Tea Shop

Złoto Polskie - Family Business s.c.

EPSA - Emilio Peña SA

J8

Suplementy diety i żywność funkcjonalna

ETERNO S.C.

Supplements and functional food

Fabryka Cukierków „Pszczółka”
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K4
B15

K1
B25
D1
F19

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
FoodBerry Co.,Ltd

F15

OMNi-BiOTiC®

P6

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia A7

Orzeszek Sp. z o.o. sp.k

GUSTA roślinne kiełbaski

J19

Pasieka LYSON

K19

HARKE POLSKA

M8

Pfannenschmidt GmbH, K.-W.

M13

Hemp Center-hurtkonopie.pl

H9

PK Components

N11

Invex Remedies Sp. z o.o.

P3

Poli-Farm

P10

IODICA WORLD SP. Z O.O.

M5

POLSKA RÓŻA

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

K15

Premium Rosa Sp. z o.o.

K13

KGH Polska Sp. z o.o.

H10

Primavika Sp. z o.o.

K17

PrJSC „Obolon”

E10

KOGEN

P7

KOWAR

F10

Przetwory z Borówki

L7

H2

D1

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek N17

Purella Sp. z o.o.

J9

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

D7b

Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

L1

LEENVIT GROUP SP. Z O. O.

M6

Shanghai Freemen Europe B.V.

Lestello Sp. z o.o.

K9

Solé Pharma Healthcare

N20
E20

N5

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT”

E10

SOMAPAK Kft. (Ltd.)

M&K s.c

D1

SOSALT spa

MedPro Nutraceuticals

M7

STREET SOUP TM

MPI NutriPharma BV

P9

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

L4

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10

Narum
Natural Poland
Naturomed
NatVita
NOMAK Sp. z o.o.

M1
N23
K8
H12

Nutland

G5

NUTRIBIOMED Klaster

N4

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Oleńka pierogi

G12

Olivit.pl

N18

Olvita sp. z o.o. sp.j.

J12

B7
E10
H5

Tantus Sp. z o.o.

N10

Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

M11

TOSCOBOSCO by Effetre
TWARDZIK

B6
F21

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Centrum
Innowacji i Transferu Technologii
P5
Vitaking
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

N22
N4

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA N3
YÖGODA TM

E10
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SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Zielony Olej

L3

Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony
w Galaktyce!

J22

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw

F11

ZŁOTE TRADYCJE

G10

Marka Własna & Produkcja Kontraktowa
Private Label & Contract Manufacturing
2WAY Contract Manufacturing – production
of British products in Poland
E11
Acetaia Terra del Tuono - Italy

B9

AGRO - WIT

K3

Agroselprom LLC

E10

Alta Saska sp. z o.o.

F16

Aqua East Polska Sp. z o.o.

G2

ARKONA

M4

AronPharma

N1

Aura Herbals

N7

Better Food Sp. z o.o.

J1

bezalkohoLOVE

A1

Biofaktor Sp. z o.o.

N2

CamelWay Sp. z o.o.

K4

CONAPI-MIELIZIA

B15

Dary Natury Sp. z o.o.

K5

EPSA - Emilio Peña SA

B25

ETERNO S.C.
Fabryka Cukierków „Pszczółka”

D1
F19

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia A7
GUSTA roślinne kiełbaski

J19

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

K15

KGH Polska Sp. z o.o.

H10

KOGEN
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P7

KOWAR

F10

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

D7b

LEENVIT GROUP SP. Z O.O.

M6

Lestello Sp. z o.o.

K9

LIMITED LIABILITY COMPANY „ERDKRAFT”

E10

M&K s.c

D1

MedPro Nutraceuticals

M7

MPI NutriPharma BV

P9

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Oleńka pierogi

G12

Olivit.pl

N18

Olvita sp. z o.o. sp.j.

J12

Orzeszek Sp. z o.o. sp.k
Pasieka LYSON

L7
K19

Poli-Farm

P10

Premium Rosa Sp. z o.o.

K13

Primavika Sp. z o.o.

K17

PrJSC „Obolon”

E10

Przetwory z Borówki

D1

Purella Sp. z o.o.

J9

SOMAPAK Kft. (Ltd.)
SOSALT spa
STREET SOUP TM

E20
B7
E10

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o. J10
Tantus Sp. z o.o.

N10

TWARDZIK

F21

Vitaking

N22

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

N4

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA N3
YÖGODA TM

E10

SPIS BRANŻOWY
EXHIBITOR LIST BY PRODUCT CATOGORIES
Zielony Olej
Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony
w Galaktyce!

L3
J22

Ukraine Collective EXPO

ZPH„Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw F11

Wiadomości Spożywcze

ZŁOTE TRADYCJE

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

G10

E10

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Centrum
Innowacji i Transferu Technologii
P5
F24
N4

Usługi i Technologia dla branży spożywczej
Food services & technology
AIR PRODUCTS SP. Z O.O.
Berto’s
FoodFakty.pl

C9
B22
G4

PROTECT VEHICLE SECURITY

C11

SolverTech Sp. z o.o.

C15

SOMAPAK Kft. (Ltd.)

E20

Stoelzle Glass Group

J13

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Centrum
Innowacji i Transferu Technologii
P5
Wrocławski Park Technologiczny S.A.

N4

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, Institutions and Others
aT Korea Agro-Fisheries & Food Trade
Corporation

D7a

BRH Ambasady Tajlandii

E13

CEPEX - TUNISIAN EXPORT PROMOTION
CENTER
E12
Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP B14
Krajowa Rada Suplementów i Odżywek N17
NUTRIBIOMED Klaster

N4

PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

L5

Polski Instytut Halal

F5

Stoelzle Glass Group

J13

TÜV SÜD Polska

C6
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NutraFood
Poland
Międzynarodowe Targi
Suplementów Diety
i Żywności Funkcjonalnej
18-20 kwietnia 2023
EXPO XXI Warszawa

Pierwsze w Polsce targi B2B
dedykowane suplementom diety!
ZAPYTAJ O STOISKO
www.nutrafood.pl

info@nutrafood.pl

WorldFood
Poland
IX Międzynarodowe Targi
Żywności i Napojów
18-20 kwietnia 2023
EXPO XXI Warszawa

Dołącz do największych targów
branży spożywczej w Polsce!
ZAPYTAJ O STOISKO
www.worldfood.pl

info@worldfood.pl

2WAY Contract Manufacturing – production of British
products in Poland
Hala: 1/E11
Napoje alkoholowe, produkty spożywcze, mięso i drób, mrożonki, marka własna
& produkcja kontraktowa
Alcoholic beverages, grocery, meat & poultry, frozen food, private label & pontract
manufacturing
2WAY Ventures Sp. z o.o. prowadzi obecnie kilka
projektów, które polegają na przenoszeniu produkcji
z zagranicy do Polski, m.in.:
• butelkowanie blendowanej szkockiej whisky
• produkcja piw brytyjskich według oryginalnych 		
receptur
• produkcja pierogów z brytyjską jagnięciną
• produkcja słonych przekąsek.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Polska
+48 571 269327
sales@2wayventures.eu
www.2wayventures.eu

Na WFP 2022 prezentujemy lokalnie produkowane
brytyjskie produkty, już dostępne.
2WAY Ventures Sp. z o.o.  is currently running several
co-man projects which comprise transferring production
from abroad to Poland, including:
•  bottling of blended Scotch Whisky
•  production of British Beers according to original recipes
•  production of British lamb dumplings
•  production of savoury snacks.
At WFP 2022, we present locally produced British products
available for sale.

Accordini Igino di Accordini Guido

Hala: 1/B8

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Via Dell’Industria 21
San Pietro In Cariano
37-029
Italy
+39 045 7701985
info@accordini.it
www.accordini.it
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The successful story started here in 1821 in the heart
of Valpolicella , from a domestic production to a national
and international business , thanks to the tireless and
devoted work of Guido Accordini and his wife Liliana,
who are managing the winery toward so enological
innovation, without forgetting tradition.
Our vineyards produce only high quality grapes,
used to make traditional Valpolicella

2WAY Import – select food & drink products from Great Britain		
Hala: 1/E11

Polska
+48 571 269327
sales@2wayventures.eu
www.2wayventures.eu

7Pharma sp. z o.o.

2WAY Ventures Sp. z o.o. was established after Brexit and
focuses on the import of British products. We offer full
order handling, incl. customs clearance, certification, FBO,
labeling and transportation as required. The permanent
offer includes products from ambient food & alcohol
product groups.
If you have any questions or would like to arrange
a meeting, please contact us!

Hala: 2/M3

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna
Confectionary and bakery, healthy and organic products, supplements and functional
food
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.
Al. K.E.N. 93
Warszawa
7Pharma is a group of people for over twenty years
02-777
associated with the FMCG and pharmaceutical industry,
Polska
specializing in the production of high-quality dietary
+48 500 897 892
supplements in the form of sweets.
Our goal is to provide products that not only taste
kontakt@7pharma.pl
fantastic, but are very healthy. We have prepared a line of
www.7Pharma.pl
LiLY sweets with great passion, which combines the taste
with a healthy diet.
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Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe,
produkty spożywcze, kawa i herbata
Confectionary and bakery, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, grocery,
tea & coffee
2WAY Ventures Sp. z o.o. powstała po Brexicie i skupia
się na imporcie produktów brytyjskich. Oferujemy pełną
obsługę zamówień, m.in. odprawę celną, certyfikację,
FBO, oznakowanie i transport zgodnie z wymaganiami.
W stałej ofercie znajdują się produkty spożywcze oraz
alkohole.
Jeśli mają Państwo pytania lub chcieliby umówić się
na spotkanie, zapraszamy do kontaktu!

Aceites Puerto Fuente

Hala: 1/B26

Produkty spożywcze
Grocery

WYSTAWCY | EXHIBITORS

C/Almagro 3
Ciudad Real
13-360
Spain
+34 647294298
aceites@puertolafuente.com
www.puertolafuente.com

Rolnicy i producenci oliwy z oliwek Extra Virgin.
Znajdujemy się w Ciudad Real (Hiszpania). Trzy
pokolenia rodziny oddanej naszym gajom oliwnym
i Puerto la Fuente. Nasza marka opiera się na jakości
i bardzo dobrym opakowaniu. Produkt rzemieślniczy,
zgodny ze standardami DOP i posiadający certyfikat
ekologiczny. Produkujemy cztery różne odmiany oliwy
z oliwek: Picual, Arbequina, Hojiblanca i Cornic.
Farmers and producers of Extra Virgin Olive Oil.
We are located in Ciudad Real (Spain). Three generations
of a family dedicated to our olive groves and Puerto
la Fuente. Our brand is based on quality and a very good
packaging. Artisan product, under DOP standarts and
organic certified. We produce four different varieties of
olive oil: Picual, Arbequina, Hojiblanca and Cornicabra.

Acetaia Terra del Tuono - Italy

Hala: 1/B9

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, produkty Premium
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, delicatessen

Via Paolo Monzani 5
- Località Corticella
Reggio Emilia
42-122
Italy
+39 0522 343317
lidia@terradeltuono.it
www.terradeltuono.it
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Terra del Tuono is an old factory, founded in 1892,
producing Balsamico Vinegars & Specialties of very high
quality ever since.  In addition to our regional Traditional
Balsamico DOP, we produce Aceto Balsamico di Modena
IGP among a very important variety of specialties such
as the Pearls and the Sphere of Balsamic Vinegar to grate,
as we are very much committed to research
and innovation.

AGRO - WIT

Hala: 1/E10

Hala: 3/K3

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

ul. Jelcza 200a
Jelcza
32-250
Polska
+48 604 429 486

Firma Agro-Wit, na polskim rynku producentów
żywności działa od 1990 roku i produkuje zna
komite kiszonki. Państwo Jacek i Agnieszka
Malinowscy uprawiają kapustę na powierzchni ponad
15 ha w Jelczy - niewielkiej miejscowości w gminie
Charsznica, w powiecie miechowskim. Pan Jacek
Malinowski przejął gospodarstwo po rodzicach w roku
1996, którzy zaczęli uprawiać kapustę już na początku
lat 70-tych.

agrowitaga@interia.pl
www.agro-wit.pl
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Agricom group

Agroselprom LLC

Hala: 1/E10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa, produkty Premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

WYSTAWCY | EXHIBITORS

24-а, Robochaya str.
(block 11/1)
Dnipro
49-006
Ukraine
+380 67 6301655

Agroselprom llc since 1996 produce 22 types of not
refined vegetable oils EXTRA VIRGIN.
Also we produce another healthy products SUGAR FREE:
cereal bars, sea multisnacks with spirulina and kelp, seeds
mixtures for salads.
We have an opportunity to produce our products under
Private Label.
The products of the company are widely known
in Ukraine and in more 20 countries including in EU.

yanina@agroselprom.dp.ua
www.agroselprom-a.com

AHDB Exports - British lamb

Hala: 1/E11

Mięso i drób
Meat & poultry
Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Wołowiny
i Jagnięciny (AHDB) jest organizacją finansowaną przez
brytyjskich rolników, hodowców i inne podmioty,
aby pomóc branży rolniczej odnieść sukces w szybko
zmieniającym się świecie. Od 2014 roku w Polsce
i Europie Środkowo-Wschodniej wspieramy sprzedaż
światowej klasy brytyjskiej jagnięciny.

United Kingdom
+48 660 761861
mschejbal@i-blue.eu
www.ahdb.org.uk
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The Agriculture and Horticulture Development Board
(AHDB) is a statutory levy board, funded by British
farmers, growers and others to help the farming industry
succeed in a rapidly changing world. In Poland and CEE,
we have been supporting the sales of world-class British
lamb since 2014.

AJ CHOCOLATE HOUSE

Hala: 1/F20

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery

info@ajsokoladas.lt
www.ajsokoladas.lt/en

Alta Saska sp. z o.o.

Hala: 1/F16

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, suplementy diety i żywność funkcjonalna, kawa
i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty Premium
Confectionary and bakery, supplements and functional food, tea & coffee, private label
& contract manufacturing, delicatessen
Jesteśmy krakowskim producentem czekolady,
czekoladek, pralin, owoców i orzechów w czekoladzie.
Dbamy o to, aby składniki używane w naszej produkcji
były najlepszej jakości. Naszą chlubą są śliwki
w czekoladzie w kilku oryginalnych wersjach
smakowych, uhonorowane godłem „Doceń Polskie”
i skórka pomarańczy w ciemnej czekoladzie Chocovera,
która otrzymała Złoty Medal Targów World Food 2019.
ul. Kamienna 2
Kraków
30-001
Polska
+48 691 974 477
biuro@altasaska.pl
www.altasaska.pl

We are a Krakow-based producer of chocolate, chocolates,
pralines, fruit and nuts in chocolate. We make sure that
the ingredients used in our production are of the best
quality. Our pride is chocolate-coated plums in several
original flavors, honored with the emblem „Appreciate
Polish” and orange peel in dark chocolate Chocovera,
which received the Gold Medal of the World Food Fair
2019.
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Arimų st. 18
Vilnius
11-114
Lithuania
+370 655 71143

The AJ Šokoladas Chocolate House is a company that
makes handmade chocolates according to the finest
Belgian traditions. Customers can select their favourites
from over 150 different types of sweets.
Give someone dear to you a gold box of chocolates with
the AJ logo and our signature burgundy ribbon so that
they can indulge in the highest quality chocolate and
unearthly bliss…

Amita Health Care Sp. z o.o.

Hala: 2/P4

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, dodatki do żywności
Supplements and functional food, food ingredients
Amita health care to międzynarodowa grupa firm
specjalizująca się w dystrybucji innowacyjnych
i zrównoważonych składników dla rynków m.in.
nutraceutyków i farmaceutyków.
Oferowane surowce cechują się oryginalnością
(brandowane składniki), wysoką jakością i koncentracją
składników aktywnych.
ul. Ryżowa 49
Warszawa
02-495
Polska
+48 603 950 833

WYSTAWCY | EXHIBITORS

sylwia.falk@amitahc.com
www.amitahc.com

Amreh Darou Co.

Amita health care is an international group of companies
specializing in the distribution of innovative and
sustainable ingredients for markets such as nutraceuticals
and pharmaceuticals.
The offered raw materials are characterized by originality
(branded ingredients), high quality and concentration
of active ingredients.

Hala: 1/E18

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, kawa i herbata
Supplements and functional food, grocery, tea & coffee
With more than 20 years of experience, we are pleased to
become your trustworthy business partner and deliver
the goods DDP to your warehouse in EU.

Iran
info@amrehdarou.com
www.amrehdarou.ir
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Hala: 1/G2

ARKONA

Hala: 2/M4

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa
Supplements and functional food, private label & contract manufacturing

ul. Nasutów 99C
Niemce
21-025
Polska
info@arkonalfs.com
www.arkonalfs.com

W ARKONA realizujemy zamówienia na wytwarzanie
środków spożywczych (w tym suplementów diety),
środków kosmetycznych oraz wyrobów medycznych.
Posiadamy własny Dział Badań i Rozwoju, Dział
Konstrukcyjny, Dział Kontroli Jakości. Szczycimy się
doświadczeniem, fachowością i wiedzą z zakresu
farmacji, biotechnologii, mikrobiologii, chemii,
technologii chemicznej oraz budowy maszyn.
At ARKONA, we realise orders for foodstuffs (including
dietary supplements), cosmetics and medical devices.
We have our own Research and Development
Department, Design Department and Quality Control
Department. We take pride in our experience,
professionalism and knowledge in the field of pharmacy,
biotechnology, microbiology, chemistry, chemical
technology and machine construction.
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Aqua East Polska Sp. z o.o.

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-Alcoholic beverages, healthy and organic products, private label & contract
manufacturing
Polska rozlewnia wód i napojów posiadającą własne
ujęcie wody źródlanej. Siedziba firmy oraz ujęcie
zlokalizowane są na ekologicznie czystych terenach
Polesia Lubelskiego, gdzie powstają wyjątkowe
produkty marek Baby Zdrój, Herbella oraz Fulvica
Premium Black.
Oferujemy także rozlew usługowy wód i napojów
w butelki PET i butelki szklane, produkcję pod marką
ul. Niepodległości 2
własną oraz produkcję kontraktową.
Ruda-Huta
22-110
Polish bottling plant of waters and beverages, with its
Polska
own spring water intakes. The company’s infrastructure is
+48 82 568 62 65
located in the north-eastern part of Poland where unique
+48 82 568 62 66
products of the brands Baby Zdrój, Herbella and Fulvica
info@aquaeast.pl
Premium Black are created.
www.aquaeast.pl
We also offer service bottling of waters and beverages
(PET and glass bottles), manufacture under our own brand
as well as contract production.

AronPharma

Hala: 2/N1

Napoje bezalkoholowe, suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna
& produkcja kontraktowa, produkty Premium
Non-Alcoholic beverages, supplements and functional food, private label & contract
manufacturing, delicatessen
AronPharma® to firma badawczo-rozwojowa
i producent innowacyjnych, najwyższej jakości
nutraceutyków oraz suplementów diety oferowanych
zarówno pod marką AronPharma, jak i pod markami
własnymi. W pełni wyposażone, własne laboratorium
zintegrowane z zakładem produkcyjnym umożliwia
ul. Trzy Lipy 3
nam realizację innowacyjnych projektów,
Gdańsk
a jednocześnie pozwala na kontrolę każdego etapu
80-172
powstawania produktu.
Polska
+48 58 55 18 545
AronPharmaR – R&D company / producer of innovative,
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office@aronpharma.pl
www.mypac.pl

AR-POL/Robertet

top-quality nutraceuticals and food supplements offered
both as AronPharmaR and as private label.
A fully equipped laboratory integrated with
the production site enables the implementation
of innovative projects.

Hala: 2/P10

Dodatki do żywności, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety
i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Food ingredients, healthy and organic products, supplements and functional food, grocery

ul. Kolorowa 14
Zgierz
95-100
Polska
+48 664 760 529
biuro@ar-pol.com
www.ar-pol.com
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AR-POL Sp. J. to dystrybutor aromatów spożywczych
olejków eterycznych naturalnych przeciwutleniaczy
substancji do produkcji aromatów. Na rynku polskim
jesteśmy wyłącznym przedstawicielem francuskiej
firmy ROBERTET S.A. będącej w grupie 10 największych
światowych producentów w branży. Nasze atuty to
innowacja oraz społeczna odpowiedzialność w biznesie.
Jesteśmy liderem produktów naturalnych!
AR-POL Sp. J. is a distributor of food flavours essential oils
natural antioxidants substances for the production of
flavours. On the Polish market we are the exclusive
representative of French company ROBERTET S.A. which
is in the group of 10 biggest world producers in the
branch. Our strengths are innovation and social
responsibility in business.
We are a leader of natural products!

aT Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

Hala: 1/D7a

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

paris@at.or.kr
www.k-foodfan.com

Aura Herbals

Hala: 2/N7

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa,
produkty Premium
Supplements and functional food, private label & contract manufacturing, delicatessen
Aura Herbals to producent suplementów diety: witamin,
minerałów, ekstraktów roślinnych, NNKT, specjalnych
suplementów oraz preparatów ze srebrem koloidalnym.
Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu
własnych marek na rynek konsumencki, w tym
do dużych sieci aptek i drogerii. W oparciu o nasze
know-how i własny park maszynowy oferujemy również
usługi produkcji kontraktowej.
ul. Botaniczna 12
Gdańsk
80-298
Polska
+48 53 422 98 90
kontakt@auraherbals.pl
www.auraherbals.pl

Aura Herbals is a dietary supplements manufacturer:
vitamins, minerals, plant extracts, low saturated fatty
acids, special supplements, and colloidal silver
preparations. We have over 10 years of experience
in creating our own brands for the consumer market,
including large pharmacy and drugstore chains.
Based on this know-how, we offer contract manufacturing
services in the areas above.
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89 rue du Gouverneur
Général Eboué
Issy-les-Moulineaux
92-130
France
+33141086096

This year, we present to you 8 Korean companies. Please
visit our pavilion! Cooking demos and tasting sessions are
also waiting for you. Korea Agro-Fisheries and Food Trade
Corporation (aT) is a South Korean government agency,
under the direction of the Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs. We promote Korean agri-food products
and support their export throughout the world.

Balviten Glutenfree

Hala: 2/K25

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Al. Korfantego 191
Katowice
40-153
Polska
+48 32 220-14-14
+48 32 220-14-15
fax. +48 32 441-63-23
biuro@balviten.com
www.balviten.com

Jesteśmy wiodącym polskim producentem żywności
bezglutenowej. Wieloletnie doświadczenie oraz
zastosowanie najnowszych technologii pozwoliło nam
uzyskać produkty najwyższej jakości. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo pełną gamę produktów
bezglutenowych: znakomite pieczywo dla Vegan,
ciastka, makarony oraz gotowe mieszanki do domowych wyrobów: klusek, pierogów, naleśników, ciast.
We are a leading Polish producer of gluten-free food.
Many years of experience and the use of the latest
technologies have allowed us to obtain the highest
quality products. Our offer includes a full range
of gluten-free products: excellent bread, cookies,
pasta and ready-made mixes for home-made products:
dumplings, dumplings, pancakes, cakes.

Bart Sp. z o.o.

Hala: 2/N1

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

ul. Norwida 4
Słupno
05-250
Polska
+48 22 666 29 94
info@bart.pl
www.bart.pl
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BART Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem
surowców, odatków dla przemysłu spożywczego
i farmaceutycznego. W ofercie dla przemysłu
farmaceutycznego znajdują się kapsułki twarde,
probiotyki, witaminy liposomalne, ekstrakty roślinne,
aktywne składniki farmaceutyczne (API), kolageny,
oleje rybne, aminokwasy oraz inne naturalne produkty
specjalistyczne.
BART Sp. z o.o. is a polish producer and distributor to
wide range of ingredient for the food and pharmaceutical
industries. The offer for the pharmaceutical industries
includes hard capsules, probiotics, liposomal vitamins,
plant extracts, active pharmaceutical ingredients (API),
collagens, fish oils, amino acids and other natural
specialist products.

Bellako Sp. z o.o.

Hala: 2/P10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, dodatki do żywności
Healthy and organic products, grocery, food ingredients

BELLAVITA

Hala: 1/B12

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

11 C Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 0 2030020506
info@bellavita.com
www.bellavita.com

Organizowane przy wsparciu organizatorów targów
Vinitaly i Cibus, targi Bellavita Expo Warsaw są wiodącymi
śródziemnomorskimi targami branży spożywczej
i napojów w Polsce. Wystawcami są firmy włoskie
i hiszpańskie, które zamierzają wejść lub umocnić swoją
obecność na polskim rynku i chcą współpracować
z lokalnymi importerami, dystrybutorami, restauratorami
oraz sklepami specjalistycznymi. Wydarzenie Bellavita
Expo Warsaw jest organizowane we współpracy z Włoską
Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz Pawilonem
Hiszpańskim Ibérica.
Organised with the support of Vinitaly and Cibus, Bellavita
Expo is the leading Mediterranean food and beverage
trade show in Poland, as the exhibitors are those Italian and
Spanish companies intending to enter or consolidate their
presence in the Polish market, and willing to do
business with local F&B importers, distributors,
restaurateurs, and specialised shops. Bellavita Expo
Warsaw is organised in co-operation with the Italian
Chamber of Commerce and Industry in Poland and Ibérica
Spanish Pavilion.
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ul. Gocławska 11
Warszawa
03-810
Polska
+48 22 870 11 57
michal@bellako.com.pl
www.bellako.com.pl

Bellako jest polską firmą. Od 35 lat dostarczamy
oryginalne mieszanki przypraw najwyższej jakości.
Mamy własny zakład produkcyjny i nowoczesne
laboratorium. Priorytetem jest dla nas zdrowie,
bezpieczeństwo i tradycja; kierujemy się elastycznością
i innowacyjnym podejściem. Oferujemy produkty
o wyjątkowym smaku powstałym na bazie naturalnych
składników. Posiadamy certyfikat BRC-A ,BIO.

We współpracy z

www.bellavita.com

info@bellavita.com

BELLAVITA FOOD & BEVERAGE ACADEMY

Hala: 1/B22

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

info@bellavita.com
www.bellavita.com

On the Bellavita stage, visitors can enjoy a fully
packed three-day programme including 10 masterclasses,
seminars and cooking shows led by top chefs and leading
experts, for a unique opportunity to taste and learn more
about Italian, Spanish and Mediterranean food, wine,
coffee, and soft drinks. The educational programme
is organised in partnership with the Italian Chamber
of Commerce and Industry in Poland and in co-operation
with Włoska Akademia Kulinarna.

BELLAVITA PIZZA ACADEMY

Hala: 1/B19

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others
Wydarzenie Bellavita Pizza Academy oddaje hołd
włoskiej pizzy w całej jej jakości i różnorodności. Podczas
targów goście będą mieli szansę skosztować autentycznej
pizzy neapolitańskiej i nauczą się, jak zrobić prawdziwą,
apetyczną pizzę od podstaw, zaczynając od porad
na temat przygotowywania ciasta, a kończąc na wyborze
najlepszych składników i dodatków. Program
organizowany jest we współpracy z Mistrzem Pizzaiolo
Patrizio Bonardi i Domenico Galasso z międzynarodowego
11 C Dock Street
stowarzyszenia GPN - Gruppo la Piccola Napoli.
London
E1 8JN
The Academy celebrates Italian pizza making in all its
quality and diversity. Guests will taste the authentic
United Kingdom
Neapolitan pizza and learn how to craft genuine,
+44 0 2030020506
appetising pizzas from scratch, with advice on crafting
the dough through to choosing the best ingredients
info@bellavita.com
and toppings to finish. The programme is organised
www.bellavita.com
in co-operation with Master Pizzaiolos Patrizio Bonardi
and Domenico Galasso from the international association
GPN - Gruppo la Piccola Napoli.
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11 C Dock Street
London
E1 8JN
United Kingdom
+44 0 2030020506

Na scenie Bellavita Food and Beverage Academy
odbędzie się 3 dniowy program obejmujący 10 kursów
mistrzowskich, seminariów i pokazów kulinarnych
prowadzonych przez najlepszych szefów kuchni
włoskiej i czołowych ekspertów. Będzie to niepowtarzalna okazja do spróbowania i dowiedzenia się więcej
o kuchni włoskiej, hiszpańskiej i śródziemnomorskiej
a także winach, kawie i napojach bezalkoholowych.
Program edukacyjny organizowany jest w partnerstwie
z Włoską Izbą Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz we
współpracy z Włoską Akademią Kulinarna.

Berto’s

Hala: 1/B22

Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology  

Viale Spagna, 12
Tribano
35-020
Italy
+39 0499588700
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marketing@bertos.com
www.bertos.com

BESKID CHOCOLATE

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 stanowić punkt odniesienia w naszym sektorze.
Berto’s is an internationally known company of experience
in making commercial kitchens for professional use both
for large catering and local small and medium businesses.
We have been present on the international market for
45 years, which has allowed us to build a solid know-how
for facing new and exciting challenges with determination
and to become an important reference point in the
industry.

Hala: 1/G3

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
kawa i herbata
Confectionary and bakery, healthy and organic products, tea & coffee
Beskid Chocolate to rzemieślnicze czekolady od ziarna
do tabliczki produkowane z wysokiej jakości ziaren
kakaowca z całego świata. Rozdrabniane i konszowane
w kamiennych młynach przez 72 godziny.
Dodatkowo zajmujemy się dystrybucją sprzętu
do domowej i rzemieślniczej produkcji czekolady, ziaren
kakaowca oraz produktów na jego bazie. Produkujemy
małe partie czekolad na indywidualne zamówienia.
ul. 3 Maja 28
Węgierska Górka
34-350
Polska
+48 502 540 931
biuro@beskidchocolate.pl
www.beskidchocolate.pl
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Beskid Chocolate are artisanal bean-to-bar chocolates
made of high-quality cocoa beans from around the world.
Refined and conched in stone mills for 72 hours.
We distribute equipment for home and artisanal
production of chocolate, cocoa beans and products based
on it. We produce small, bespoke batches of chocolates.

Better Food Sp. z o.o.

Hala: 3/J1

Produkty spożywcze, mrożonki, marka własna & produkcja kontraktowa
Grocery, frozen food, private label & contract manufacturing

bezalkohoLOVE

Our company is developing innovative, allergen-free meat
substitutes for industry and HoReCa sector. The offer
includes: burgers, minced cutlets, meatballs, chicken,
bacon, minced „meat”. The advantages of our products:
- high quality of mapping the flavor and texture profile
to meat equivalents;
- flexibility, creation a products in accordance with the
client’s expectations.

Hala: 1/A1

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 bezalkohoLOVE zajmuje się importem
i dystrybucją napojów bezalkoholowych typu wina,
wina musujące, gin, whisky, rum, itp. w Polsce. W swoim
portfolio posiadamy ponad 140 pozycji. Zaopatrujemy
sklepy, punkty hotelowo-gastronomiczne, eventy na
terenie całego kraju.
ul. Kroczymiech 40
Chrzanów
32-500
Polska
+48 793 680 498

bezalkohoLOVE is the largest importer and distributor
of non-alcoholic products in Poland. We sell retail and
wholesale. We supply many restaurants in the country.
We help in the selection of products for the gastronomic
premises.

sklep@bezalkohoLOVE.com
www.bezalkohoLOVE.com
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ul. Frezerów 3
Lublin
20-209
Polska
+48 22 757 40 88

Nasza firma oferuje szeroką ofertę bezalergennych
zamienników mięsa dla przemysłu i gastronomii.
W ofercie m.in: burgery, kotlety mielone, pulpety,
kurczak, boczek. Nasze produkty odznaczają się wysoką
jakością pod względem odwzorowania tekstury
oraz profilu smakowo-zapachowego mięsnych
odpowiedników.
Tworzymy również rozwiązania zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, również na wyłączność.

Biofaktor Sp. z o.o.

Hala: 2/N2

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa
Supplements and functional food, private label & contract manufacturing

Al. KEN 55/28
Warszawa
02-795
Polska
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www.biofaktor.pl

BioLife sp. z o.o.

Biofaktor są to bardzo nowoczesne technologicznie
zakłady farmaceutyczne, w którym wytwarzane są
antybiotyki, sulfonamidy, mieszanki paszowe,
suplementy diety, syropy, maści i kremy, czopki
i globulki dopochwowe. Zakłady w Skierniewicach
i w Gorzowie Wielkopolskim posiadają zintegrowane
systemy zapewnienia jakości GMP, HACCP,
ISO 9001:2008, CE na wyroby medyczne wg
EN ISO 13485:2012 i AC;2012.
Biofaktor is a modern pharmaceutical company, which
manufactures antibiotics, sulphonamides, feed additives,
dietary supplements, syrups, ointments and creams,
suppositories and pessaries. In our both our plants
located in Skierniewice and Gorzów Wielkopolski we have
integrated quality assurance systems such as:
GMP, HACCP, ISO 9001: 2008, CE certification for medical
devices according to EN ISO 13485:2012 i AC;2012.

Hala: 3/K7

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, kawa i herbata
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, tea & coffee

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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Firma BioLife jest jednym z wiodących producentów
żywności ekologicznej w Polsce. Działa nieprzerwanie
od roku 2013. W pierwszych latach działalności oferta
składała się jedynie z podstawowych suchych
produktów ekologicznych. W kolejnych latach
stopniowo wprowadzane były produkty mączne,
słodziki, gotowe dania wegańskie oraz syropy.
Obecnie w ofercie firmy jest niemal 200 produktów
pod 4 markami.
BioLife is one of the biggest producer of organic food in
Poland. We are offering our products since 2013. We are
offering four brands and almost 200 products. In our offer
You could find organic grains, flakes, dried fruits, nuts etc.
In our offer you colud find „Podlaskie Mąki Ekologiczne”.
It is brand which incloude flours producet from grains
from local polsih farmers.

Bio-Sense Ordowski Jacek

Hala: 3/J23

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa, mrożonki
Healthy and organic products, fruit & vegetables, frozen food

kontakt@ordowski.pl
www.ordowski.pl

Bodegas de Alberto

Our farm is situated in Górki, Parczew Country, lubelskie
voivodship, Poland. It offers a valuable and beautiful
location close to Polesie National Park. Fresh, clean air
and water encourage organic farming making sure that
our products are of the highest quality (kamchatka berry,
cucumber, celery root, onion).

Hala: 1/B28

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages
98 points Decanter 2022
Bodegas De Alberto is one of the most striking examples
of preservation of traditional wine production legacy.
In the heart of Castilla y León and DO Rueda, Bodegas
De Alberto is located in an old farmhouse founded by
the Dominican Religious Order in the 17th century.
Ctra. Valdestillas 2
Serrada
47-231
Spain
+34 983559107
info@dealberto.com
www.dealberto.com
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ul. Górki 3
Górki
21-230
Polska
+48 605 907 227

Gospodarstwo położone jest w miejscowości Górki
w powiecie parczewskim woj. lubelskie. Jest to rejon
sąsiadujący z Poleskim Parkiem Narodowym, niezwykle
cennym przyrodniczo obszarem. Czyste powietrze
i woda sprzyjają uprawom ekologicznym, pomagając
zapewnić najwyższą jakość produkowanych owoców
i warzyw (jagoda kamczacka, ogórek gruntowy, cebula,
seler korzeniowy).

BNG Group a.s.

Hala: 1/F13

Produkty spożywcze, napoje alkoholowe
Grocery, alcoholic beverages
Holding Grupa BNG jest właścicielem i współwłaścicielem kilku dobrze ugruntowanych i dobrze funkcjonujących na rynku firm (m.in. firmy produkcyjne JAPAVO,
spol. S ro, FRUTA Bohemia, as, firma marketingowa
ProPromoProfessional sro, firma dystrybucyjna DILOGY
Korporacja Sro).
Dziś cały holding zatrudnia około 250 osób, a jego roczny obrót wynosi 380 mln CZK.

Politických vězňů 912/10
Praha
11-000
Czech Republic
+42 07 31654817

Holding BNG Group owns and co-owns several well-established and well-functioning companies on the market
(among others the production companies JAPAVO, spol.
S r.o., and FRUTA Bohemia, a.s., the marketing company
ProPromoProfessional s.r.o., the distribution company
DILOGY corp. S.r.o.).
Today, the entire holding employs about 250 people and
its annual turnover is at the level of 380 million CZK.

info@bng.cz
www.bng.cz

BNG Group, a. s.
•
•
•
•

Originální brambůrky, s. r. o.
•
•

partner of BNG Group a.s.
a family company from the
north of Bohemia, which
continued the production of
some of the most popular
potato chips on the Czech
market

Holding BNG Group owns and co-owns several well-established and
well-functioning companies on the market.
The entire holding employs about 250 people and its annual turnover is
at the level of 380 million CZK / year (14.5 million € / year).
The BNG Group holding represents about 120 other manufacturers,
mainly from the Central European region, and we sell their products to
several countries.
The business market in which the holding operates is 90% made up of
retail customers (Albert, Makro, Penny, Globus, Tesco and others).

FRUTA Bohemia a.s.
•

•
•

traditional Czech
manufacturer of brands
FRUTA, NELI, EVELINA and
CITRONKA
100% cold pressed musts,
beverage concentrates and
syrups
ketchup, mustard, fruit wines

JAPAVO, spol. s r. o.
•
•
•

one of the largest pasta
producers in the Czech and
Slovak Republics
production of egg, non-egg,
semolina and tricolor pasta
production capacity
18,500 tons / year

BOTANIKA FARM

Hala: 3/J11

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, healthy and organic products, supplements and functional
food, grocery

office@botanikafarm.com
www.botanikafarm.com

Botanika Farm is a Polish team of experts with years
of experience in processing cereals and grains.
Our innovative technology on a European scale allows
us to produce unique products such as grits, groats, flours
and unique ultra-fine powdery flours. We work exclusively
on the basis of ecological and gluten-free raw materials,
meeting the requirements of the baby-food market as
well.

BOUDJEBEL SA VACPA

Hala: 1/E12

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Avenue Hédi Karray
Centre Urbain
1082
Tunisia
+21671707043
+21671707060
contact@boudjebeldates.com
www.boudjebeldates.com

Boudjebel S.A.VACPA was founded in 1982 by the
Boudjbel family, which has initially been a major
exporter of citrus since 1957. From then on, the company
reinvented itself and started specializing in packing and
exporting Tunisian dates, mainly the Deglet Noor variety.
With more than 13,000 tons of dates exported to over
45 countries, Boudjebel became the world leading
supplier of Deglet Noor date.
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ul. 3 Maja 57
Oława
55-200
Polska
+48 535 200 028

Botanika Farm to polski zespół ekspertów z wieloletnim
doświadczeniem w przetwórstwie zbóż i ziaren. Nasza
innowacyjna na skalę europejską technologia pozwala
nam na produkcję wyjątkowych produktów jak grysy,
kasze, mąki oraz unikatowe ultra-drobne mąki pudrowe.
Pracujemy wyłącznie na bazie surowców ekologicznych
i bezglutenowych, spełniając jednocześnie wymagania
rynku baby-food.

BRH Ambasady Tajlandii

Hala: 1/E13

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others
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ul. Grzybowska 12/14/28
Warszawa
00-132
Polska
+48 22 620 15 08
info@ttcw.pl
www.ttcw.pl

Biuro Radcy Handlowego Ambasady Królestwa
Tajlandii, jest biurem przedstawicielskim Departamentu
Promocji Handlu Międzynarodowego Tajlandii (DITP)
w Polsce, gdzie jednocześnie funkcjonuje jako
Thai Trade Center Warsaw (TTCW).
Biuro zajmuje się wspieraniem handlu i inwestycji
pomiędzy Tajlandią a Polską, Litwą, Łotwą, Estonią
i Ukrainą.
The Office of Commercial Affairs Royal Thai Embassy is
representative office of the Department of International
Trade Promotion of Thailand (DITP) in Poland, where
it also functions as Thai Trade Center Warsaw (TTCW).
The office supports trade and investment between
Thailand and Poland, Lithuania, Latvia, Estonia and
Ukraine.

Browar Zamkowy w Raciborzu

Hala: 1/A1

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages
Browar Zamkowy w Raciborzu posiada spośród wciąż
działających w Polsce browarów jedną z najstarszych
tradycji warzenia piwa. Po dziś dzień w Browarze
Zamkowym hołduje się raciborskiej tradycji warzenia.
Piwo niezmiennie, powstaje tylko z pełnowartościowych i naturalnych składników, a cały proces fermentacji odbywa się jak przed wiekami w otwartych kadziach.
ul. Zamkowa 2b
Racibórz
47-400
Polska
+48 32 415 92 00
browar@browarraciborz.pl
www.raciborskie.pl
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Browar Zamkowy (The Castle Brewery) in Racibórz has
one of the oldest brewing traditions among the
breweries nowadays operating in Poland. To this day,
Browar Zamkowy has consistently followed its original
brewing traditions. The beer is made only from
wholesome and natural ingredients, and the entire
fermentation process takes place in open vats as it did
centuries ago.

BUTELKA VETROELITE S.R.L

Hala: 3/K16

Napoje alkoholowe, produkty Premium
Alcoholic beverages, delicatessen

biuro@butelka.waw.pl
www.vetroelite.com

C.E. Roeper GmbH

BUTELKA VETROELITE
Glass packaging: bottles, jars, corks. Vetroelite is the
perfect partner for all brands looking for a unique,
distinctive packaging, personalized down to the smallest
detail. The offer is wide and varied, intended for many
industries: alcohol, cosmetics, catering and wine.
www.vetroelite.com  mob. + 48 501.716.322

Hala: 2/P8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność
funkcjonalna, dodatki do żywności
Healthy and organic products, supplements and functional food, food ingredients
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 m.in. hydrokoloidy, błonniki, białka roślinne,
które dostarcza do niemal wszystkich gałęzi przemysłu.
Obecnie sprzedaje do ponad 100 krajów na świecie.
Hans-Duncker-Str. 13
Hamburg
21-035
Germany
+ 49 40 734103-0
+ 49 40 734103-35
office@roeper.de
www.roeper.de

C.E. Roeper GmbH founded in 1891 is one of the world’s
leading suppliers of high -quality natural raw materials
from all over the world. The headquarters is located
in Hamburg. The offer has over 120 products, such as
hydrocolloids, fibers, plant proteins which are supplied to
virtually all industries. Currently sells to over 100 countries
worldwide.
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ul. Parandowskiego 1
Warszawa
01-699
Polska
+48 501 716 322

BUTELKA VETROELITE
Opakowania szklane: butelki, słoiki, korki. Vetroelite
jest idealnym partnerem dla wszystkich marek
poszukujących wyjątkowego, wyróżniającego się
opakowania, spersonalizowanego w najmniejszych
szczegółach. Oferta jest szeroka i zróżnicowana,
przeznaczona dla wielu branż: alkoholowej,
kosmetycznej, gastronomicznej i winiarskiej.
www.vetroelite.com t. + 48 501.716.322

Caffè Buongiorno

Hala: 1/B16

Kawa i herbata
Tea & coffee

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Pertini 25
Fidenza
43-036
Italy
+39 524400707
info@buongiornocoffee.it
www.caffebuongiorno.it

CAFFE’TRINCA SRL

Chcieliśmy skorzystać ze starej tradycji rodziny, która
od 1950 roku pieczy kaw, i wprowadził na rynek markę
kawy Buongiorno. Wybieramy tylko najlepsze surowce,
przestrzegając naszych wysokich standardów jakości
i gwarantując konkurencyjne ceny.
Stworzyliśmy szeroką gamę produktów, w tym palone
ziarna kawy, zmieloną i filtrowaną kaw, kapsułki
i saszetki.
Cała produkcja odbywa się we Włoszech.
We wanted to take up on an old family tradition, which
has been roasting coffee since 1950, and launched on the
market the coffee brand, Buongiorno. We only select the
best raw materials, respecting our high quality standards
and guaranteeing competitive prices.
We created a wide range of products to include roasted
coffee beans, ground and filtered coffee, capsules and
pods.

Hala: 1/B18

Kawa i herbata
Tea & coffee

VIA DON MILANI, 82
CARINI (PALERMO)
90-044
Italy
+39 3711166994
info@caffetrinca.it
www.caffetrinca.it
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Caffè Trinca was born from the entrepreneurial intuition of
its founder, Giuseppe Trinca.
He offers the possibility of raising the common roasting
and a 2.0 version dedicating his results to the realization
of products with high quality standard and of sublime
aesthetic impact.
In addition to coffee beans and ground coffee, Caffè Trinca
is specialized in the production of pods and capsules
compatible with all systems integrated in the market.
Product distribution is well established throughout the
Sicilian territory on the reference channels. Supermarkets,
large-scale distribution and organized distribution are
now solid business partners.

CamelWay Sp. z o.o.

Hala: 3/K4

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, nabiał, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, dairy, healthy and organic products, supplements and
functional food, grocery

ul. Młyńska 5/5a
Katowice
40-098
Polska
+48 790 807 697
kontakt@camelway.pl
www.camelway.eu

The history of CamelWay HEALTHY FOOD dates back to
2009, when we started our adventure with healthy food
and started preparing healthy drinks. In our journey we
encountered camel milk, the properties of which charmed
us. We decided to start the project of creating products
based on this unique raw material in terms of health.
Camel milk has a lack of β-lactoglobulin and can be used
to food allergie.

Cantine Vedova

CEYLON TEA LAND (PVT) LTD

Hala: 1/B24

Hala: 1/E7
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Bazując na unikatowym mleku wielbłądzim
przygotowujemy produkty bazujące na nim dla: osób
z uczuleniami laktozowymi, dla dzieci autystycznych,
diabetyków oraz wszystkich otwartych na bogate
w zdrowie produkty.
Mleko wielbłądzie i jego produkty (czekolada, lody,
napoje, białka funkcjonalne, kosmetyki) spożywa wielu
sportowców, kobiety podczas laktacji, dzieci ...

Carotex Koncentraty Tatrzański Sp. K.

Hala: 2/P1

Dodatki do żywności
Food ingredients
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ul. Zakamarek 57
Warszawa
02-998
Polska
+48 22 649 95 95
+48 22 649 98 98
carotex@carotex.pl
www.carotex.pl

Firma CAROTEX KONCENTRATY to rynkowy lider
w produkcji surowców dla przemysłu spożywczego.
Z najlepszych surowców produkujemy szeroką gamę
naturalnych aromatów w płynie i w proszku oraz
barwniki i emulsje do napojów.
Dostarczamy nasze produkty między innymi
do przemysłu cukierniczego, mleczarskiego,
piekarskiego, napojowego, mięsnego, suplementów
diety, czy przemysłu farmaceutycznego.
The CAROTEX KONCENTRATY company is a market leader
in the production of raw materials for the food industry.
From the best raw materials, we produce a wide range
of natural liquid and powder flavors as well as natural
colours and emulsions for beverages.
We deliver our products to the confectionery, dairy,
bakery, beverage, meat, dietary supplements and
pharmaceutical industries, among others.

CEPEX - TUNISIAN EXPORT PROMOTION CENTER

Hala: 1/E12

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

Maison de l’exportateur
Centre Urbain Nord BP225
Tunis
1080
Tunisia
+216 71 130 320
+48 690170286/501390059
+126 71 237 325
tunisiaexport.varsovie@
tunisiaexport.tn
www.tunisiaexport.tn
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CEPEX „Centrum Promocji Eksportu” jest instytucją
publiczną działającą pod nadzorem Ministerstwa
Handlu i Rozwoju Eksportu.
Główne misje: promowanie tunezyjskiego eksportu
i wspieranie przedsiębiorstw poprzez szereg usług
i międzynarodową sieć profesjonalistów w Afryce,
na Bliskim Wschodzie i w Europie.
Na wystawie zostaną zaprezentowane liczne wyroby
regionalne.
CEPEX „Export Promotion Center” is a public institution
operating under the auspices of the Ministry of Trade and
Export Development. Main missions : the promotion of
Tunisian exports and business support to exporting
companies thanks to a rich array of services and
a professional international network in Africa, Middle East
and Europe.
Many ethnic products will be on display during this show.

Hala: 3/H4

Cobizco Food Industries SDN BHD
Collective Enterprise „Prodtovary” (CE „Prodtovary”)

Hala: 1/F3
Hala: 1/E10

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

Kishinevskaya str., 150
Odessa
67-701
Ukraine
+38 0500481136
zvdsbit777@ukr.net
www.prodtovari.com.ua
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CHERRY TREE wiśniowa manufaktura

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe,
produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, healthy and
organic products, grocery
Cherry Tree to rodzinna manufaktura specjalizująca się
w przetworach owoców wiśni pochodzących z własnych
rodzinnych sadów.
Oferujemy Państwu wyjątkowe konfitury wiśniowe,
naturalne soki 100%, wegańskie wina owocowe, wiśnie
suszone oraz eleganckie zestawy prezentowe.
Produkty Cherry Tree są w pełni naturalne, bez dodatku
konserwantów oraz sztucznych barwników i aromatów.
ul.Staroprzygodzka 132
Family-run company producing healthy cherry preserves.
Ostrów Wielkopolski
Since three generations, the owners nurture the orchards,
63-400
where the cherries are looked after from the flower to the
Polska
very fruit. The company offers preserves, juices, cherries
+48 536 976 457
in chocolate and cherry wines, but the most popular are
delicious, dried cherries - soft, with a perfect sweet and
wysylki@cherrytree.pl
sour taste.
www.cherrytree.pl

CONAPI-MIELIZIA

Hala: 1/B15

Via Idice, 299
Monterenzio (BO)
40-050
Italy
+39 051 6540411
info@mielizia.it
www.mielizia.com

Consorzio Gourm.it
Nabiał
Dairy

Via Ruggera n.44
Pegognaga
46-020
Italy
+39 0376559539
commerciale@gourm.it
www.gourm.it

Do you know Mielizia BIO, our range of organic products,
based on Italian honeys, perfect for Polish market?
Mielizia is the brand of CONAPI:
•  the biggest producer of organic honeys in Italy
   since 1979
•  Europe’s largest beekeeping cooperative with
   600 beekeepers
•  representing the complete and unique Italian beehive
products supply chain: honeys, pollen, propolis, royal jelly.
Our organic honey, good in purity, has also become
a precious ingredient to give a delicate and natural taste
to the new line of organic shortbread biscuits, ice creams
and jams. What is more, using the other bee products,
that is pollen, royal jelly and propolis, we have created a
line of organic food supplements to give your body
a natural support and all the energy it needs !

Hala: 1/B10
Consorzio Gourm.it to sieć producentów stworzona
w 2000 roku w miejscowości Pegognaga, w prowincji
Mantua. Stworzona przez młodych producentów sera
parmezan, marzących o wykorzystaniu innych kanałów,
aby ich produkty stały się znane poza lokalnym rynkiem.
Dziś zrzeszamy małych i średnich włoskich producentów
żywności, promujących i eksportujących gamę wysokiej
jakości produktów regionalnych.
Consorzio Gourm.it is a network of producers created
in 2000 in Pegognaga, Mantua by some young parmesan
cheese makers, dreaming of using technology to get their
products known outside the traditional channels.
Today, we bring together a collection of small and
medium-sized Italian food producers, promoting and
exporting a range of high quality regional products.
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Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa
Confectionary and bakery, healthy and organic products, supplements and functional
food, grocery, private label & contract manufacturing

Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP

Hala: 1/B14

Nabiał, stowarzyszenia, instytucje i inne
Dairy, associations, institutions and others
The Consortium for the Protection of Pecorino Toscano
PDO was created on 27 February 1985 and comprises
900 farmers, of whom about 200 are members of
the consortium, 19 dairies, two cheese ripeners and
a packaging company. For over thirty years the
consortium has guaranteed that only pecorino which
respects the production regulations is called, recognised
and sold as Pecorino Toscano PDO.
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Via Giordania 227
Grosseto
58-100
Italy
+39056420038
+390564429504
info@pecorinotoscanodop.it
www.pecorinotoscanodop.it

Crunchy Fish

Hala: 2/P9

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
ryby i owoce morza, produkty spożywcze
Healthy and organic products, supplements and functional food, fish & seafood, grocery

ul. Kołłataja 67/52
Białystok
15-774
Polska
+48 514 004 040
biuro@crunchyfishpolska.pl
www.crunchyfishpolska.pl
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Jesteśmy wyłącznym importerem marki CrunchyFish
w Polsce. Przekąska CrunchyFish ma 84% Białka,
0g węglowodanów, 0g tłuszczu, 0g cukru.
Aby wyprodukować 35g suszonej ryby (opakowanie),
przetwarzamy 175g świeżych filetów z Dorsza, przy
czym wszystkie składniki odżywcze są zachowane, jest
to możliwe dzięki procesowi liofilizacji.
CrunchyFish to przekąska z Dzikiego Dorsza łowionego
w wodach Islandii.
We are the exclusive importer of the CrunchyFish brand in
Poland. CrunchyFish snack has 84% Protein, 0g carbohydrates, 0g fat, 0g sugar.
To produce 35g of dried fish (package), we process 175g
of fresh cod fillets, with all nutrients preserved, this is
possible thanks to the freeze-drying process.
CrunchyFish is a snack from Wild Cod caught in Icelandic
waters.

Cruz Group Sp. z o.o.

Hala: 3/J4

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products

office@cruzgroup.pl
www.vigokombucha.com.pl
www.drinkyoko.com/pl

Cruz Group is a start-up founded by Aleksander Psztur
and Przemysław Igel in 2015. The company produces
organic beverages based on oriental teas and herbs using
traditional recipes and exotic ingredients. Cruz Group
offers an extensive portfolio of two brands VIGO
Kombucha and YOKO Matcha which includes 11 indexes.

DAMRO EXPORTS ( PVT) LTD

Hala: 1/E6

Kawa i herbata
Tea & coffee

DAMRO EXPORTS (PVT) LTD   
No.361, Kandy Road
Nittambuwa,
Sri Lanka
+940773292919
+94117990050
directorexport@damro.lk
www.damrotea.com

Damro Exports (Pvt) Ltd jest eksporterem czarnej
herbaty cejlońskiej i zielonej herbaty z certyfikatem
ISO 22000, GMP, HACCP, RA luzem i wartości dodane
z prywatnymi urządzeniami do etykietowania.
Używamy najnowocześniejszych maszyn do przechowywania, mieszania i pakowania oraz dostarczamy czystą
herbatę cejlońską dla renomowanych marek na całym
świecie. Posiadamy ponad 5000 hektarów bujnych
plantacji.
Damro Exports (Pvt) Ltd is ISO 22000, GMP, HACCP, RA
certified Ceylon black tea and green tea exporter in both
bulk and value additions with private labelling facilities.
We use state of art machinery for our storing, blending
and packing  facility and supplying pure Ceylon tea for
well reputed brands around the globe.we possess over
5,000 hectares of lush tea plantations.
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ul. Święty Marcin 29/8
Poznań
61-806
Polska

Cruz Group to spożywczy start-up założony przez
Aleksandra Psztura i Przemysława Igel w 2015 roku.
Firma zajmuje się produkcją organicznych napojów
na bazie naparów z orientalnych herbat i ziół, sięgając
przy tym po tradycyjne receptury i egzotyczne składniki.
W ofercie Cruz Group można znaleźć rozbudowane
portfolio dwóch marek VIGO Kombucha i YOKO Matcha,
w którym znajduje się 11 indeksów.

Dary Natury Sp. z.o.o.

Hala: 3/K5

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, kawa i herbata
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, supplements and functional food,
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.
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ul. Koryciny 73
Grodzisk
17-315
Polska
+48 85 672 32 32
+48 85 656 83 64
biuro@darynatury.pl
www.darynatury.pl

„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 many
more.

Delibreads

Hala: 1/B31

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo
Confectionary and bakery
Delibreads. Everything fits into our tortillas!
At Delibreads, we produce and distribute wheat tortillas
and specialty breads.
Pol. Ind. Les Carrases,
Parcela D
Llíria, Valencia
46-160
Spain
+34 962781642
comercial@delibreads.com
www.delibreads.com
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Our catalogue contains tasty, versatile products that are
suitable for numerous recipes. Delibreads products adapt
to different eating habits, and always conform to our high
standards of quality and food safety.

DELPI IMEX ZO. O.

Hala: 1/E5

Kawa i herbata
Tea & coffee

ul. M. Curie Skłodowskiej 63
lok.3
Białystok
15-094
Polska
+94 112549411
+94 112549410
info@cfteas.com
www.zylanica.lk

DEMETRA SRL

Hala: 1/B19

Owoce i warzywa, produkty spożywcze
Fruit & vegetables, grocery

Via Roma 751
Talamona
23-018
Italy
+39 0342674011
+39 0342674030
info@demetrafood.it
www.demetrafood.it

Demetra Srl jest włoskim producentem najwyższej
jakości składników do przystawek, pizzy, makaronów
i kreacji kulinarnych dla profesjonalnych użytkowników
z sektora gastronomicznego i detalicznego. Około
500 produktów, w tym karczochy, grzyby, warzywa,
sosy, kremy do makaronów i pizzy oraz inne specjały
spożywcze przyrządzone innowacyjnymi metodami
i przechowywane w puszkach, słoikach i torebkach.
Demetra Srl is an Italian manufacturer of top quality
ingredients for appetizers,pizza,pasta and culinary
creations for the professional users of the Food Service
and Retail Sector around the world. At about 500 products
such as artichokes, mushrooms, vegetables, sauces, pasta
e pizza creams, desserts and other food specialties cooked
with innovative methods and preserved in can, jar and
pouch format.
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„Ceylon Fresh Teas (Pvt) Ltd exports of Pure Ceylon Tea
under Zylanica brand and under private brand names
with a mark of quality and hygiene mainly to the Europe,
Middle Eastern, Russia and CIS countries.  The high
standard that the company maintained has itself the
ISO 22,000:2018 and the HACCP standards awarded
in recognition. Delpi Imex Zo. O. is our agent in Poland.
We look forward to see you

Desi Polska Hurtowa Spożywcze Indyjsko Pakistańskie

Hala: 1/F12

Produkty spożywcze, kawa i herbata, mrożonki, dodatki do żywności, produkty Premium
Grocery, tea & coffee, frozen food, food ingredients, delicatessen
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ul. K. Gierdziejewskiego 5/22
Warszawa
02-495
Polska
+48 579 157 295
info@dealiatrade.pl
www.dealiatrade.pl

DomowaCukierenka.pl

Jesteśmy hurtownią i importerem żywności egzotycznej,
która powstała w Polsce w 2017 roku. Współpracujemy
z międzynarodowymi markami, takimi jak Natco, Shan,
Bikano, Hemani i Zauk.
Nasz asortyment obejmuje ryż, mąkę, soczewicę,
przyprawy, pasty, marynaty, przekąski, słodycze,
wędliny i mrożonki. Nasza sieć magazynów i dystrybucji
umożliwia przechowywanie i dostawę suchj i mrożone
żywności w UE.
We are a wholesaler and importer of exotic foods, established
in Poland in 2017. We are partnered with international
brands such as Natco, Shan, Bikano, Hemani and Zauk.
Our product range includes rice, flour, lentils, spices,
pastes, pickles, snacks, sweets, meats and frozen foods.
Our warehousing and distribution network allows storage
and delivery of dry and frozen foods all across Europe.

Hala: 1/F17

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
produkty spożywcze, produkty Premium
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, delicatessen
Firma Domowa Cukierenka – dekoracje cukiernicze
powstała w wyniku zamiłowania założycieli firmy
do piękna i kunsztu wyrobów cukierniczych.
Od 1993 r. jesteśmy związani z branżą cukierniczą.
Dzięki temu mogliśmy stworzyć pracownię, w której
wykonujemy dla Państwa szeroką gamę dekoracji.
W naszej pracowni wszystkie ozdoby wykonywane są
ręcznie przez wykwalifikowaną i uzdolnioną załogę.
ul. Krzemieniecka 93
Wrocław
54-613
Polska
+48 713 743 777
biuro@domowacukierenka.pl
www.domowacukierenka.pl
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The Domowa Cukierenka company - confectionery
decorations was established as a result of the passion of
the company’s founders for the beauty and craftsmanship
of confectionery products. We have been associated with
the confectionery industry since 1993. We have created
a workshop where we make a wide range of decorations
for you. All decorations are handmade by a qualified and
talented crew.

DON GASTRONOM

Hala: 1/A5

Napoje alkoholowe, nabiał, ryby i owoce morza, mięso i drób, produkty Premium
Alcoholic beverages, dairy, fish & seafood, meat & poultry, delicatessen
Firma Dongastronom koncentruje się na hiszpańskim
rynku eksportowym żywności i napojów, na rynki
europejskie i międzynarodowe. Posiadamy wybór
najlepszych hiszpańskich produktów pod marką
Dongastronom. Mamy niezbędne narzędzia
do organizacji logistyki i realizacji Twoich zamówień.
Dongastronom focuses on the Spanish food and drink
export market, to European and international markets.
We have a selection of the best Spanish products under
the Dongastronom brand. We have the necessary tools
to organize logistics and fulfill your orders.

gasekporada@gasekporada.com
www.dongastronom.pl

English Tea Shop

Hala: 3/K1

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
kawa i herbata
Healthy and organic products, tea & coffee, supplements and functional food

ul. Grota Roweckiego 116
Wrocław
52-219
Polska
+48 607 432 297
kontakt@englishteashop.pl
www.b2b.englishteashop.pl

English Tea Shop z główną siedzibą w Wielkiej Brytanii
to niezależna firma specjalizująca się w herbatach.
Posiada Klientów detalicznych i hurtowych w 50 krajach
na całym świecie. Znakiem rozpoznawczym marki
są organiczne herbaty najwyższej jakości, których
najsmaczniejsza, orzeźwiająca i różnorodna gama
składa się z ponad 130 autorskich kompozycji
produkowanych we własnej fabryce na Sri Lance.
English Tea Shop, headquartered in the UK, is an
independent tea company. It has retail and wholesale
customers in 50 countries around the world. The brand’s
identification mark is organic teas of the highest quality,
whose most delicious, refreshing, and diverse range
consists of more than 130 original compositions produced
in its factory in Sri Lanka.
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ul. Matejki 63D/2
Gorzów Wlkp.
66-400
Polska
+48 603 794 397

EPSA - Emilio Peña SA

Hala: 1/B25

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, dodatki do żywności
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, food ingredients
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C/ Dels Llibrers, 19
Torrente
46-900
Spain
+34 961567168
+34 961567176
epsa@epsa.net
www.epsa.net

EPSA is specialised in manufacturing, import and
distribution of food additives and ingredients for food
industry since 1983.
Our team, composed by doctors and qualified technicians,
offers a personalised advise according to our customer’s
needs.
Quality of our products are accredited with IFS Food.

Erdcraft dried fruits and vegetables plant

Hala: 1/E10

Essse Caffè S.p.A -Espresso In Italy-

Hala: 1/B13

Kawa i herbata
Tea & coffee

Via Carpanelli 18/A
Anzola dell’Emilia
40-011
Italy
+39 0516425711
export@esssecaffe.it
www.esssecaffe.com
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In 1979 the Segafredo family, well-known in this sector,
established the Essse Caffè in Bologna Italy.
It was no accident that Essse was spelled with a triple S,
with the three S’s standing for „Scienza, Sapienza,
Specializzazione” (Science, Knowledge, Specialisation),
the three values that sum up the company’s philosophy.
Today, Essse Caffè is a successful brand, well-known
in Italy and abroad.

ETERNO S.C.

Hala: 1/D1

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa, produkty Premium
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing, delicatessen

ul. Przejazdowa 27
Pruszków
05-800
Polska
+48 600 281 342
eterno@eterno.pl
www.eterno.pl

We are a family manufacture from the heart of Mazovia,
we prepare our preserves traditionally according to
recipes passed on in our family for generations.
We combine tradition with modernity. Using local
ingredients and the traditional technique of preparing
preserves, we would like to preserve the true flavors
of home-made preserves, syrups, horseradish, sauces and
fruit for desserts for future.

Fabryka Cukierków „Pszczółka”

Hala: 1/F19

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

ul. Ludwika Spiessa 7
Lublin
20-270
Polska
+48 814 632 202
export.pszczolka@fcpszczolka.pl
www.pszczolka.pl

Fabryka Cukierków PSZCZÓŁKA to jeden z największych
producentów cukierków w Polsce. Produkujemy
cukierki czekoladowe, praliny, galaretki i karmelki
w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie
z własnym laboratorium. Nasze produkty sprzedawane
są w Europie, Ameryce, Afryce i Azji. Pszczółka należy
do Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
i jesteśmy firmą całkowicie polską.
Candy Factory PSZCZÓŁKA is one of the largest candy
producers in Poland. We produce chocolate candies,
pralines, jellies and caramels in one of the most modern
factories in Europe with its own laboratory. Our products
are sold in Europe, America, Africa and Asia. Pszczółka
belongs to the Capital Group of Krajowa Spółka Cukrowa
S.A. and we are an entirely Polish company.
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Jesteśmy rodzinną manufakturą z serca Mazowsza,
nasze przetwory przygotowujemy tradycyjnie wg
przepisów przekazywanych w naszej rodzinie
od pokoleń. Łączymy tradycję z nowoczesnością.
Używając lokalnych surowców i tradycyjnej techniki
przygotowywania przetworów, chcielibyśmy zachować
dla kolejnych pokoleń prawdziwe smaki domowych
konfitur, syropów, chrzanów, sosów czy owoców
do deserów.

FoodFakty.pl

Hala: 1/A3

Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology

ul. Serwituty 25
Warszawa
02-233
Polska
+48 501 370 590
foodfakty@foodfakty.pl
www.foodfakty.pl

Poznaj czasopismo
Food Forum
Dwumiesięcznik
Największe na polskim rynku
wydawniczym czasopismo dietetyczne
Publikacje ekspertów z dziedziny dietetyki,
psychodietetyki i dietetyki sportowej
Artykuły lekarzy łączących terapie
farmakologiczne ze wsparciem
żywieniowym, lekarzy gastrologów,
internistów, pediatrów,
diabetologów, ginekologów,
endokrynologów

www.food-forum.pl

FoodFakty to projekt, którego bazą jest profesjonalny
portal informacyjny wraz z uzupełniającymi narzędziami jak newslettery, raporty, bazy danych. Zapewniamy
możliwość zapoznania się z najważniejszymi trendami
rynkowymi, zmianami w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa. Koncentrujemy się
na zagadnieniach wspierających rozwój szeroko pojętej
jakości i bezpieczeństwa żywności.
FoodFakty is a project based on a professional information
portal with complementary tools such as newsletters,
reports, and databases. We provide the opportunity to
learn about the most important market trends, changes
in law and new technologies for quality and safety.
We focus on issues supporting the development
of broadly understood food quality and safety.

FoodBerry Co.,Ltd

Hala: 1/F15

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
owoce i warzywa, produkty spożywcze
Healthy and organic products, supplements and functional food, fruit & vegetables, grocery

ttea0112@hotmail.com
www.foodberry.co.kr

Francoalva Sp. z o.o.

Hala: 1/A3

Napoje alkoholowe, kawa i herbata, mrożonki
Alcoholic beverages, tea & coffee, frozen food

ul. Kraskowska  4
Borkowice / Kluczbork
46-243
Polska
+48 535 568 861
+48 788 661 507
francoalva.importexport@
gmail.com

Fruta Bohemia

KUBANSKIE PRODUKTY- Z ogromną przyjemnością
chcielibyśmy poinformować Państwo o wejściu firmy
Francoalva sp. z o.o. na rynek polski. Wszystkie nasze
produkty są naturalne, pracujemy tylko z oryginalnymi
producentami i dlatego nasza oferta jest inna i wyjątkowa. Chcemy dotrzeć do serca Polaków i podjęliśmy
decyzję o przygotowaniu najlepszych propozycji dla
przedsiębiorców na rynku w Polsce.
CUBAN PRODUCTS - CULTURE OF EXCELLENCE /  
Francoalva Sp. z o.o.  also offers a wide range of products in canned fruits,cofee,juice,liqueurs, rums, all of
the highest quality, certified and with annealing in the
international market. Our products are exclusive, come
from the Caribbean, beatiful,special places. We want to be
in the  Polish market because Cuban products have the
Culture of  Excellence.

Hala: 1/F13
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Saneopdangi 2 gil
Pungsaneup
Andong
36-613
South Korea
0548227938

Foodberry produces and supply Korean traditional health
food like Vegan Kimchi, Seaweed Salad Yuza(Yuzu) Juice
etc.
Specially, Vegan Kimchi is high quality taste due to less
fermented and good ingredients as we put Ginseng,
Green Tea Powder, Yuza Juice etc.
Most of all, our Vegan Kimchi has good effect against
Cancer and Inflammation.
So, we supply our Vegan Kimch to Carfour in Poland.

GAFFE

Hala: 1/D7e

Non, Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty
spożywcze, kawa i herbata
Healthy and organic products, fish & seafood, grocery, tea & coffee
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2F, 17, Jungang-ro,
Chuncheon-si
Gangwon-do,
24-265
South Korea
+82 332439502
+82 332439504
gaffe2016@naver.com
www.gaffe.co.kr

Galvanina

We are an export-specialized organization in Gangwon
province.
We export a variety of foods from 61 member companies
at reasonable prices, not only in domestic market but also
in the countries such as the USA, Canada, England, Japan,
Australia, UAE, Taipei etc.
Food Category:
• Processed food
• Fishery products
• Salted & seasoned vegetable
• Fresh agricultural products.

Hala: 1/B17

Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Via della Torretta 2
Rimini
47-923
Italy
+48 601 337 629
alfredo.digirolamo@perlanegra.pl
www.galvanina.pl
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Marka Galvanina powstała w 1846 roku kiedy to zostały
butelkowane pierwsze partie wody mineralnej.
Z czasem woda mineralna została wzbogacona wg
tradycyjnych receptur o ekologicznie uprawiane
Sycylijskie cytrusy i inne lokalne, naturalne aromaty.
Możesz rozkoszować się smakiem Italii w każdym łyku
– od bogatych w minerały Apenin, które naturalnie
filtrują i musują naszą źródlaną wodę.
Galvanina takes its name from the eponymous mineral
water spring. For a century, Galvanina has been bottling
mineral water, transforming the initial artisanal process,
into a fully-fledged industrial operation. The company
is renowned for its continuous research into improving
quality, the use of the very best ingredients, its sustainable
operation and its artisanal attention to detail.

gastro-discount.pl

Hala: 1/G11

Napoje bezalkoholowe, mięso i drób, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, meat & poultry, delicatessen

Georgian Wines LTD

We are your reliable specialist in everything related
to the demand for catering equipment.
In addition to supplying equipment, we offer exclusive
distributors on the Polish market: Vintense wines and
non-alcoholic cocktails, carbonated drinks with juice,
Kidibul for children, Villaolivo gazpacho, pates by
the Belgian company Nauta.

Hala: 1/A4

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages
Najwyższej jakości gruzińskie wina z własnych winnic
uprawianych na 50 hektarach. Klasycznie zaaranżowane
wina z marką „Zangaura” oraz wina z rzadkich odmian
gruzińskich w dzbankach z marką „Rare”.

Zangaura, Kvareli, Georgia.
Kvareli

Top quality Georgian wines from their own vineyards
grown on 50 hectares. Classically arranged wines with the
brand” Zangaura „and wines from rare Georgian varieties
in jugs with the brand „Rare”.

Georgia
+995 599557294
+995 599557294
mlelianeli@gmail.com
www.georgianwines.com
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ul. Poznańska 82A, 9
Skórzewo
60-185
Polska
+48 502 194 166
info@gastro-discount.pl
www.gastro-discount.pl

Jesteśmy Twoim niezawodnym specjalistą we wszystkim, co ma związek z zapotrzebowaniem na sprzęt
dla gastronomii.
Oprócz zaopatrzenia w sprzęt oferujemy jako wyłączni
dystrybutorzy na rynek polski: wina i koktajle
bezalkoholowe Vintense, napoje gazowane
z zawartością soku, dla dzieci Kidibul, gazpacho
Villaolivo, pasztety belgijskiej firmy Nauta.

GET A FRUIT

Hala: 1/D4

Owoce i warzywa
Fruit & vegetables
The Project “Get a fruit - 101015731” is an Information
project for promotion of Fresh fruits in Internal market
(Germany, Poland, Czech Republic and Croatia) in the
context of proper dietary practices.
The organizations are the Association of Imathia’s
Agricultural Cooperatives – Producers Organization
(ASIAC) – Coordinator from Greece and the FructProd
Association (Romania)-Project Partner.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Thessalonikis 60
Veroia
59-131
Greece
+30 23310 76478
+30 23310 76488
info@asiac.gr
www.asiac.gr

GF Sp. z o.o. partner of Polini Group Italia

Hala: 1/A7

Napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa,
produkty Premium
Alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, private label & contract manufacturing,
delicatessen
GF jest partnerem strategicznym Polini Group Italia,
Glen Forest i Proud Irish. Misją GF jest umożliwienie
naszym Klientom kontaktu z produkcjami Polini Group
Italia, Glen Forest i Proud Irish.
Możemy zarządzać wysyłkami z produkcji do magazynów
fiskalnych Klientów lub z produkcji do magazynów
Klienta.
Cel misji: zapewnienie jakości w konkurencyjnej cenie.
ul. Podwisłocze 32A
GF is a strategic partner of Polini Group Italia, Glen Forest
Rzeszów
and Proud Irish. Our mission is to have our Customers to
35-309
get in contact with the production of Polini Group Italia,
Polska
Glen Forest and Proud Irish. We handle shipping from the
+48 17 855 46 01
production to the tax warehouses of the Customers; or
office@gf-pl.com
from the productions to the Customer’s warehouses.
www.gf-pl.com
The aim of mission is high quality at a competitive price.
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GOOD MORNING KOREA CO., LTD

Hala: 1/D7d

Owoce i warzywa
Fruit & vegetables

Gospodarstwo Ekologiczne

Hala: 3/J15

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa
Healthy and organic products, fruit & vegetables

ul. Coniew 37A
Góra Kalwaria
05-530
Polska
+48 513 499 092
skalski.coniew@wp.pl
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3F, 604, Cheonho-daero,
Gwangjin-gu, Seoul, KOREA
Seoul
04-987
South Korea
01040742064
02-525-5377
infobygmk@gmail.com
www.gmkfresh.com

Since 2009, Good Morning Korea CO.,LTD has been in the
Korean agricultural products exporting industry for more
than 12years as a professional. Experienced and well-trained staff will always endeavor to manage quality issues
to provide our product worldwide in the best condition.
The best Korean agricultural products will be there with
you, right on time.

Gospodarstwo Rolne AGROMAL MALINKA

Hala: 3/K24

Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages
Gospodarstwo rolne AGROMAL zajmuje się produkcją
naturalnych soków z malin o intensywnym smaku bez
dodatku wody. Największymi zaletami soku są jego
domowy, naturalny smak jak i duża zawartość witamin.
Owoce pochodzą z własnej plantacji. Tłoczymy soki
z najwyższej jakości owoców.
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ul. Mięzylesie 20A
Damasławek
62-110
Polska
+48 725 780 666

The agricultural farm called AGROMAL produces natural
raspberry juice. It is famous for its intense of flavour
without any addition of water. The biggest advantages
of the juice are its home-made, natural taste and high
vitamin content. The fruit comes from our own plantation.
We source our juice from the highest quality of fruit.

malinka.kontakt@gmail.com

GREEN LIFE

Hala: 1/D5

Owoce i warzywa
Fruit & vegetables
“Green Life is an AGRI-MULTI-2020 information project
under the Regulation (EU) 1144/2014 of the European
Parliament and the topic:  Information and promotion
about fresh fruit and vegetables in the context of proper
dietary practices in internal market (Germany, Poland and
Czech Republic).
Int. Serelor Nr 2
Bucharest
Romania
+40 213149740
+40 213149740
info@eugreenlife.eu
www.eugreenlife.eu
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GUSTA roślinne kiełbaski

Hala: 3/J19

05-840
Polska
+48 601 293 055

artur@gustafoods.com
www.gustafoods.pl

Ultramar Caffe’ Srl

We are gourmets and suppliers of delicious
plant-based food. We import artisanal products from
Canadian company GUSTA, which:
•  are made from 100% natural plant-based ingredients
•  are rich in protein, nutritious and delicious
•  allow to prepare vegan meals quickly
•  have the European V-Label quality
•  have a 10-month shelf life
•  can be frozen.
We help everyone eat healthy and tasty.

Hala: 1/B23

Kawa i herbata
Tea & coffee

Via della Pineta 11
Fano
61-032
Italy
+39 0721826330

Must Espresso Italiano, offers a wide range of products:
a selection of coffee beans and ground coffee;
self-protected coffee capsules, Nespresso®* and Dolce
Gusto®* compatible.
In addition to the world of coffee roasting, Must
specializes in related beverage products such as chocolate
or milk based drink.

sales@ultramarcaffe.com
www.mustespresso.com
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Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, supplements and functional foodgrocery, private label
& contract manufacturing
Jesteśmy smakoszami i dostawcami pysznego
roślinnego jedzenia. Sprowadzamy rzemieślnicze
produkty kanadyjskiej firmy GUSTA, które:
• powstają w 100% z naturalnych roślinnych składników
• są bogate w białko, odżywcze i pyszne
• pozwalają szybko przygotowywać wegańskie dania
• mają znak jakości V-Label
• mają 10-miesięczny okres przydatności
• można zamrażać.
ul. Lilpopa 67
Pomagamy wszystkim jadać smacznie i zdrowo.
Brwinów

HARKE POLSKA

Hala: 2/M8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
dodatki do żywności
Healthy and organic products, supplements and functional food, food ingredients
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Al. Jerozolimskie 200 lok 343
Warszawa
02-486
Polska
+48 22 621 49 05
+48 22 621 49 04
info@harkepoland.com
www.harke.com

Firma Harke oferuje najwyższej jakości dodatki
do żywności dla branży piekarniczej, cukierniczej,
mięsnej, a także nutraceutycznej. W ofercie firmy
znajdują się innowacyjne rozwiązania wpisujące się
w najnowsze trendy żywieniowe i suplementów diety.
Oferujemy rozwiązania dla produktów bezglutenowych,
niskotłuszczowych, wegańskich, organicznych- białka,
błonniki, aromaty, HMPC/ MC, syropy.
Harke offers the highest quality food additives for the
baking, confectionery, meat and nutraceutical industries.
The company’s offer includes innovative solutions
in line with the latest trends in nutrition and dietary
supplements. We offer solutions for gluten-free, low- fat,
vegan, organic products - proteins, fibers, flavors,
HMPC / MC, syrups, astaxanthin.

Helpa Sp. z o.o.

Hala: 3/J7

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

ul. Żabia 40
Henryków-Urocze
05-504
Polska
+48 731 767 672
marketing@helpa.pl
www.helpa.pl
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Firma HELPA to owoc pracy dwóch mam – lekarza
i dietetyka. Chcemy ułatwiać dostęp do najwyższej
jakości żywności. Produkty HELPA, czyli m.in. kaszki
do gotowania, owoce i warzywa liofilizowane, płatki
śniadaniowe to nasz sposób na zdrowe rodzicielstwo
(HEaLthy PArenting). Nasze zboża, owoce i warzywa
pochodzą z ekologicznych gospodarstw rolnych,
gdzie uprawiane są z dbałością i szacunkiem.
Ecological, fully natural gruels made from ancient varieties
of crops. It does not contain sugar or any added
substances, dyes or preservatives.
Thanks to the appropriate recipes, it requires only
2-3 minutes of cooking. Our unique products are
powdered dry freeze fruits and vegetables that can
be added to the cooked gruels.

Hemp Center-hurtkonopie.pl

Hala: 3/H9

hurt@hempcenter.pl
www.hurtkonopie.pl

HISTRADE

Hala: 1/D7h

Napoje alkoholowe
Alcoholic Beverages

31, Ttukseom-ro 1-gil,
Seongdong-gu
Seoul
04-778
South Korea
02-792-7801
histradeinc@gmail.com
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Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne,
naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, non-alcoholic beverages, healthy and organic products,
supplements and functional foodgrocery
hurtkonopie.pl firmy Hemp Center to jedno z pierwszych miejsc w Polsce, w którym od 2014 roku można
znaleźć starannie wyselekcjonowane artykuły z zakresu
zdrowia, żywności, kosmetyków oraz słodyczy na bazie
konopi włóknistych Cannabis Sativa L, czyli niezawierających w swoim składzie związku THC. Od samego
ul. Katowicka 154b
początku szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość
Chorzów
wyrobów. Posiadamy certyfikat BIO.
41-500
Polska
+48 693 309 503

IMPERIAL TEAS GROUP

Hala: 1/E8

Kawa i herbata
Tea & coffee
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121A BIYAGAMA ROAD
KELANIYA
11-600
Sri Lanka
+94112904000
+94112909988
imperialtea@impratea.lk
www.imperialteasgroup.com

Imperial Teas is one of the largest Tea Exporters
of Sri Lanka with exports to over 50 countries around
the world. The Imperial Group is now a diversified Group
of Companies with several international certifications
such as is ISO 14001:2015, ISO 22000(2018), HACCP, GMP,
NASAA, FSSC22000 and USDA Organic certification.
Imperial now exports teas in tea bags, loose tea, bulk
and in value added forms

Inna Bajka / AYBIOO

Hala: 2/K6

Invex Remedies Sp. z o.o.

Hala: 2/P3

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Supplements and functional food, healthy and organic products

Aleja Solidarności 34
Kielce
25-323
Polska
+48 41 332 64 50
biuro@invexremedies.pl
www.invexremedies.pl
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Invex Remedies jest polskim producentem i dystrybutorem suplementów diety. Produkty posiadają formę
płynną, nie zawierają substancji przeciwzbrylających,
słodzących, wypełniających itp. W efekcie poszukiwania
skutecznego sposobu na zdrowie, dzięki wnikliwej
pracy naukowo-badawczej powstała opatentowana
technologia monojonowa, będąca unikatem w skali
światowej, na której oparte są nasze produkty.
Invex Remedies is a Polish producer and distributor
of dietary supplements. The products have a liquid form,
do not contain anti-caking agents, sweeteners, fillers, etc.
As a result of the search for an effective way to health,
thanks to thorough research and development work
- patented by us monoionic technology was created.
Our products are based on this unique in the world
technology.

J.M. Spychalscy „Specjały znad Brdy”

Hala: 1/G9

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, mięso i drób, produkty Premium
Healthy and organic products, meat & poultry, delicatessen

ul. Dworcowa 16c
Osie
86-150
Polska
+48 793 597 027
michal@jmspychalscy.pl
www.jmspychalscy.pl

J.M. Spychalscy is a family company which produces high
quality meat products. We run a craft workshop in Osie
near Bydgoszcz. With our products we refer to the
tradition and flavours of the Kujawy and Pomorze region.
Our offer includes pork, turkey and goose sausages.
We offer both smoked and roasted meats.

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O.

Hala: 3/K15

Napoje bezalkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, private label & contract manufacturing, delicatessen

ul. Żurawia 24
Kołobrzeg
78-100
Polska
+ 48 94 35 111 44
wodajantar@wodajantar.pl
www.wodajantar.pl

JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O. jest producentem
naturalnej wody artezyjskiej Jantar. Posiada własne
ujęcie wody nr 39 w Kołobrzegu. Woda Jantar to
w 100% naturalna średniozmineralizowana woda
o doskonałych właściwościach i unikatowym składzie
mineralny. Od ponad 20 lat spółka inwestuje
w rozszerzenie swojej technologii butelkowania
produktów.
JANTAR WODY MINERALNE SP. Z O.O. is a manufacturer
of natural artesian water Jantar.  It has its own water
intake no 39 in Kołobrzeg. Jantar Water is a 100% natural,
medium-mineralised water with excellent properties
and a unique mineral composition. For over 20 years
the company has been investing in the expansion of its
product bottling technology.
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J.M. Spychalscy to rodzinna firma produkująca
najwyższej jakości wędliny. Prowadzimy rzemieślniczy
zakład w Osiu niedaleko Bydgoszczy. Swoimi wyrobami
nawiązujemy do tradycji oraz smaków regionu Kujaw
i Pomorza. Posiadamy w ofercie wędliny wieprzowe,
z indyka oraz z gęsi. Oferujemy zarówno wędzonki jak
i mięsa tylko pieczone. Mamy także linię produktów bez
soli peklującej. Zapraszamy.

IODICA WORLD SP. Z O.O.

Hala: 3/M5

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna
Healthy and organic products, supplements and functional food

ul. Połoniny 13
Warszawa
03-155
Polska
+48 795 335 537
zamowienia@iodica.pl
www.iodica.pl

Producent naturalnego koncentratu jodu w formie
płynnej, w postaci jodków, jodanów. Korzystnie wpływa
na działanie całego organizmu, wspomaga tarczycę
w produkcji hormonów, reguluje metabolizm,
wzmacnia układ odpornościowy, oczyszcza z metali
ciężkich i toksyn, zapobiega reakcjom alergicznym
i działa przeciwgrzybicznie.
Nie zawiera syntetycznych jodków i metali ciężkich.
The producer of natural iodine concentrate in liquid form
in the form of iodides, iodate. It has a beneficial effect
on the functioning of the whole body, supports the
thyroid gland in the production of hormones, regulates
metabolism, strengthens the immune system, cleanses
from heavy metals and toxins, prevents allergic reactions
and has an antifungal effect. It doesn’t contain synthetic
iodides.

JaPaVo

Hala: 1/F13

J’NS Andaman Co., Ltd.

Hala: 1/E15

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty spożywcze
Healthy and organic products , fish & seafood, grocery

245 Moo 10 Soi Theapkanchana  Tumbon Klongmader,
Aumper Krathumbaen  
Samutsakon
74-110
Thailand
+66 8 9891 4404
+66 3 4848 837
jns.andaman@gmail.com
www.jnsandaman.com

JS GLOBAL INVEST S.C
Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages

Al.  Wojska Polskiego 22
Ostrołęka
07-401
Polska
+48 515 275 150
+48 29 694 43 97
marketing@jsglobalinvest.
com
www.jsglobalinvest.com

FRESHNESS FROM THE OCEAN
Since foundation of our factory (est.2005), we are
developing our products – dried fish & seafood snacks,
which are the highest grade in quality, taste and nutrition.
The freshest raw material and finest ingredients is our
simple recipe of healthy and tasty seafood for variety
of tastes and appetites.

Hala: 1/F23
JS Global Invest S.C jest znanym dystrybutorem napoi
owocowych. Wprowadziliśmy markę ARIZONA,
wyjątkową herbatę o innowacyjnym składzie.
Byliśmy wyłącznym dystrybutorem napoi owocowych
CAPRI-SUN, marki znanej na całym świecie. Obecnie
chcemy, aby AMIGO, orzeźwiający napój owocowy stał
się najchętniej wybieranym napojem wśród dzieci
i młodzieży w Polsce.
Smacznego Amigo! Zapraszamy!
JS Global Invest S.C is a well-known Polish  fruit drinks
distributor. We launch the ARIZONA into Polish market ,
instant tea with an innovative taste and flavour. We were
the exclusive distributor of CAPRI-SUN fruit drink, which
is known all over the world. Right now we want AMIGO, a
refreshing fruit drink to become the most popular drink
among children in Poland.
Cheers AMIGO!
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ŚWIEŻOŚĆ OD OCEANU
Od momentu powstania naszej fabryki (zał. 2005)
rozwijamy nasze produkty – suszone przekąski rybne i
owoce morza, które są najwyższej jakości, smaku
i wartości odżywczej.
Najświeższy surowiec i najlepsze składniki to nasza
prosta receptura zdrowych i smacznych owoców morza
dla różnych gustów i apetytów.

JUDEX

Hala: 1/D8

Mrożonki
Frozen food
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Europos pr. 96c
Kaunas
46-351
Lithuania
868785314
UAB JUDEX
export@judex.lt
www.judex.lt

KAKHELEBI

Hala: 1/A1

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Lilo, Near Airport Bridges
Tbilisi
01-51
Georgia
+99 5322943300
+99 5322753833
sales@kakhelebi.ge
www.kakhelebi.ge
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Tradycja winiarstwa Naszej Rodziny sięga 1955 roku.
Starannie przetwarzamy wino począwszy od szczepienia sadzonek winogron, uprawy, zbioru, rozdrabniania,
fermentacji... Produkujemy lokalne odmiany: Saperavi,
Rkatsiteli, Chkhaveri. Nasze imię Kakhelebi oznacza
ludzi z Kachetii, regionu znanego na całym świecie jako
Kolebka Wina. Tak więc produkcja wina to nie nasza
sprawa, to życie, którym żyjem!
Wine making tradition of Our Family  dates back 1955
Year. We process wine carefully beginning from grafting
the grape seedlings, growing, harvesting, crushing,
fermenting... We Produce Local Varieties: Saperavi,
Rkatsiteli, Chkhaveri.  Our Name” Kakhelebi” means People
from Kakheti, Region which is known worldwide as Cradle
of Wine. Thus, Wine-making is not our business, it is the
life we live!

Kanokwan Food Products Co. Ltd

Hala: 1/E17

KGH Polska Sp. z o.o.

Hala: 3/H10

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

KGH Polska to producent soków owocowych, smoothie
owocowo-warzywnych, napojów aloesowych, wody
kokosowej i lemoniad. Tworzymy innowacyjne produkty
i przygotowujemy atrakcyjne kompozycje smakowe
z naturalnych składników, bez konserwantów
i sztucznych dodatków, wzbogacone o witaminy
i mikroelementy, współpracując z dietetykami
i technologami. Jesteśmy gotowi dostarczać produkty
na rynki światowe.
KGH Polska is a producer of fruit juices, smoothies, aloe
vera drinks, coconut water and lemonades. We create
innovative products and prepare attractive flavor
compositions from natural ingredients, without
preservatives and artificial additives, enriched with
vitamins and microelements. We cooperate with
nutritionists and technologists. We are ready to deliver
products to world markets.

KOGEN

Hala: 2/P7

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

ul. Wieluńska 28
Częstochowa
42-217
Polska
+48 34 344 41 88

Kogen to wyłączny importer japońskich innowacyjnych
nutraceutyków z firmy Amino Up. W swojej ofercie
posiadamy bioaktywne substancje pozyskiwane
z naturalnych źródeł wykorzystywane w branży
farmaceutycznej, suplementów diety oraz żywności
funkcjonalnej.

biuro@kogen.com.pl
www.kogen.com.pl

85

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Napoje bezalkoholowe, suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna
& produkcja kontraktowa, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, private label & contract manufacturing, delicatessen

Kombucha by Laurent

Hala: 3/J21

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, delicatessen
KOMBUCHA by Laurent to misja stworzenia
najsmaczniejszej kombuchy o najwyższej jakości.
Chcemy zadbać o przywrócenie Ci równowagi, zdrowia
i prawdziwej mocy, tak abyś poczuł się najszczęśliwszą
i najzdrowszą wersją siebie.
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KOWAR

Hala: 1/F10

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty
spożywcze, mrożonki, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, frozen food, private label
& contract manufacturing

ul. Łodygowa 20
Warszawa
03-687
Polska
+48 22 679 66 88
kowar@kowar.com.pl
www.kowar.com.pl
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Już ponad 3 dekady produkujemy przetwory owocowe i
warzywne doceniane na całym świecie dzięki starannie
skomponowanym recepturom. Mamy doświadczenie
eksportowe, a nasze produkty wyróżniają się najwyższą
jakością dzięki sprawdzonym dostawcom i starannej
selekcji wszystkich składników. Realizujemy zamówienia indywidualne, produkujemy kompleksowo dla
sprzedaży marek własnych.

Kraina Czarnego Bzu

Hala: 1/D1

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products

ul. Budy Kałki 5
Puszcza Mariańska
96-330
Polska
+48 601860972
eko@krainabzu.pl
www.krainabzu.pl

The Elderberry Land is a farm in the Puszcza Mariańska
commune, where we cultivate and process elderberry.   
The shrubs are grown in compatibility with  the principles
of ecology.  The products keep the highest quality
through traditional methods of maintenance.  We offer  
juices,  syrups of elderberry and elderflowers herbal teas
with elderflowers and elderberry with apple.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek

Hala: 2/N17

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, stowarzyszenia, instytucje i inne
Supplements and functional food, associations, institutions and others

ul. Chłodna 64
Warszawa
00-872
Polska
+48 604412404
info@krsio.org.pl
www.krsio.org.pl

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) od 2004
roku reprezentuje polską branżę suplementów diety
w kraju i na forum europejskim. Jest także najstarszą
i najliczniejszą organizacją w tym sektorze rynku
w Polsce. Członkami Stowarzyszenia są producenci
i dystrybutorzy suplementów diety oraz firmy doradcze
i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie
żywnościowym.
KRSiO has been representing the Polish dietary s
upplement industry in Poland and on the European
forum since 2004. It is also the oldest and most numerous
organization in this market sector in Poland.
The members of the Association are producers and
distributors of dietary supplements as well as consulting
companies and law firms specializing in food law.
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Kraina Czarnego Bzu to gospodarstwo na terenie gminy
Puszcza Mariańska, w którym zajmujemy się uprawą
i przetwarzaniem czarnego bzu. Krzewy są uprawiane
zgodnie z zasadami ekologii, a produkty zachowują
najwyższą jakość poprzez tradycyjne metody
konserwacji. Oferujemy m. in. soki i syropy z kwiatów
i owoców czarnego bzu, herbatki ziołowe z kwiatów
czarnego bzu oraz czarny bez z jabłkiem.

Kuhovar LLC

Hala: 1/E10

Produkty spożywcze
Grocery

Berezovskaya str,1
Berezovsoe vil, Dergachi
disrtict, Kharkov region
62-363
Ukraine
+380 66 3600 364
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sales@kuhovar.com
www.kuhovar.com

Kuvings Polska

Hala: 3/J6a

Produkty Premium
Delicatessen

ul. Białostocka 50
Wasilków
16-010
Polska
+48 85 744 66 77
kontakt@kuvings.pl
www.kuvings.pl
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Wyciskarki Kuvings wzmacniają i pobudzają
do działania. W urządzeniu można wycisnąć wszystko
z otaczających nas darów natury, co w efekcie przynosi
korzyść dla naszej odporności i dobrego samopoczucia.
W zależności od potrzeb może to być bomba
witaminowa na pobudzenie lub detox na wzmocnienie.
Wyciskarki wolnoobrotowe Kuvings czynią życie jej
użytkowników zdrowszym i po prostu smaczniejszym.

KWANGCHEONKIM Co., Ltd.

Hala: 1/D7b

77Chungseo-ro,
Eunha-myeon,
Hongseong-Gun
Chungcheongnam-Do
32-210
South Korea
+82-41-641-4686
+82-41-642-2395
kckim4686@hanmail.net
www.kckim.com

La Montina Franciacorta

Hala: 1/B1

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Via Baiana 17
Monticelli Brusati
25-040
Italy
+39 030 653278
+39 030 6850209
info@lamontina.it
www.lamontina.com

La Montina was built in the sixteenth century by
Benedetto Montini, ancestor of Pope Paul the VI.
In the early ‚80 the Bozza’s brothers acquired the estate
and they started to produce Franciacorta sparkling wine.
Today it’s one of the most important winery of beautiful
landscape of Franciacorta with about 400.000 bottles
produced per year by D.o.c.g. classic method.
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Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty spożywcze,
marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, fish & seafood, grocery, private label & contract manufacturing

LANDALUZ, FINE FOODS FROM SPAIN AND PORTUGAL
- PROTOTYPING EXPORT
Hala: 1/B34
Napoje alkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza,
produkty spożywcze, mięso i drób
Alcoholic beverages, healthy and organic products, fish & seafood, grocery, meat & poultry
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VIENA S/N HACIENDA DE
QUINTO
DOS HERMANAS
41-089
Spain
+34 954234849

Landaluz is an association of more than 100 food
producers. The Prototyping EXPORT–AAA+ project,
cofinanced by ERDF, aims to create a support system
for the internationalization of traditional agri-food SME’s
in the Euroregion, assist them and create outward value.
This project is developed by Andalusian and Portuguese
organizations: Landaluz, Andanatura, Adral, Nere, Nera
and Tertulia Algaravia.

info@landaluz.es
www.landaluz.es

Lavica Food

Hala: 3/H7

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery
Firma Lavica Food jest producentem świeżych produktów roślinnych wytwarzanych z naturalnych składników,
bez konserwantów czy wspomagaczy smaków - czysta
etykieta. W naszej ofercie znajdą Państwo Hummusy
w wielu smakach, Wege Pasztety oraz Wegańskie Pasty
na bazie słonecznika
ul. Puszkina 47
Luboń
62-030
Polska
+48 721 883 406
kontakt@lavicafood.pl
www.lavicafood.pl
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LEENVIT GROUP SP. Z O.O.

Hala: 3/M6

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

info@leenvit.com
www.leenvit.pl

Lestello Sp. z o.o.

LeenVit Group is an innovative Polish company. We are
the owners of a unique, patented technology of isolating
pure Omega 3,6,9 acids from vegetable oils. LeenVit
Omega 3,6,9 is used not only in supplementation, but
also as a raw material in the pharmaceutical, cosmetic,
food and animal nutrition industries.

Hala: 3/K9

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
Lestello Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1992.
Konfekcjonowanie i produkcja żywności konwencjonalnej
i ekologicznej to główne obszary naszej działalności.
Lestello to jedna z największych marek w Polsce
produkująca różnego rodzaju wafle (ryżowe, gryczane,
z ciecierzycy, z soczewicy, z komosy ryżowej), zboża
ekspandowane (pszenica, owies, proso, gryka), kasze,
płatki, strączkowe.
ul. Cmolas 475
Cmolas
Lestello Sp. z o.o. has existed since 1992 operates under
36-105
IFS system. Confection and production of conventional
Polska
and organic food are the main areas of our activity.
+48 17 283 00 50
Lestello is one of the major brand in Poland producing
different type of cakes: rice, buckwheat, chickpeas, dark
sklep@lestello.pl
chocolate and puffed grains (wheat, oat, millet,
www.lestello.pl
buckwheat), groats, flakes, legumes, muesli and others.
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ul. Górna 1
Jaworzno
43-600
Polska
+48 600 811 600

LeenVit Group to innowacyjna polska firma. Jesteśmy
właścicielami, unikalnej, opatentowanej technologi
izolowania czystych kwasów Omega 3,6,9 z olejów
roślinnych. LeenVit Omega 3,6,9 znajduje zastosowanie
nie tylko w suplementacji, ale równiej jako surowiec
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym,
spożywczym i żywienia zwierząt.

LEVANT FOODS Sp. z o.o.

Hala: 1/F1

Napoje bezalkoholowe, nabiał, owoce i warzywa, produkty spożywcze, kawa i herbata
Non-alcoholic beverages, dairy, fruit & vegetables, grocery, tea & coffee

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Smoluchowskiego 11A
Poznań
60-179
Polska
+48 502 063 133
irmina.wesolowska@levant.pl
www.levant.pl

LEVANT FOODS to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Nasz asortyment to produkty delikatesowe
z całego świata: owoce i warzywa w puszkach, nektary,
oliwy i oleje oraz bakalie. W ofercie znajdują się także
produkty kuchni bliskowschodniej, mamy własną
mleczarnię, w której produkujemy nabiał według
dedykowanych receptur. Jesteśmy wyłącznym
dystrybutorem herbaty Ahmad Tea London i Akbar
na Polskę.
LEVANT FOODS has over 30 years of experience. Our
assortment includes delicatessen products from all over
the world: canned fruit and vegetables, nectars, oils
and dried fruits and nuts. The offer also includes Middle
Eastern cuisine products, we own a dairy, where we
produce products according to dedicated recipes. We are
the exclusive distributor of Ahmad Tea London and Akbar
teas in Poland.

LIOFORTE Owoce Liofilizowane / Freeze-dried fruits

Hala: 3/K11

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, produkty Premium
Healthy and organic products, grocery, delicatessen

ul. Wirkowice Pierwsze 1A
Izbica
22-375
Polska
+48 84 534 19 87
sklep@lioforte.pl
www.lioforte.pl
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Firma Lioforte jest jakościowym liderem w suszeniu
liofilizacyjnym owoców w Polsce.
Naszą misją jest wspieranie zdrowego odżywiania
i - szerzej - zdrowego stylu życia poprzez dostarczanie
klientom nowoczesnych produktów liofilizowanych
najwyższej jakości. Produktów, które zachowują
w formie skoncentrowanej cenne substancje biologicznie
czynne i walory odżywcze świeżych owoców.
Lioforte freeze-dried fruits are unprocessed concentrates
of nutrients and natural ingredients supporting health.
Eating a cup of Lioforte freeze-dried fruit every day is a
healthy habit that is part of a conscious effort to care for
our health and well-being and that of our loved ones.
Lioforte freeze-dried fruit is 100% natural, whole, without
any additives (flavours, preservatives, etc.)

M&K s.c

Hala: 1/D1

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

mk.cukiernia@gmail.com
www.mk-cukiernia.com

Marqués de Cáceres

Manufacturer of branded cookies (grain cakes, coconut,
corn, shortbread) such as: tarts, butter shells, cakes,
confectionery semi-finished products. Producer
of artisanal ice cream: sale of ice cream with the rental
of ice cream dispatchers. Cooperation with companies
operating in the HoReCa industry. Implementation
of individual contract brand projects.

Hala: 1/B27

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

Carretera de Logroño, s/n,
c/o Bode, Bodegas
Marques de Caceres
Cenicero
26-350
Spain
+34 941454026
+34 941454400
export@marquesdecaceres.com
www.marquesdecaceres.com

Marqués de Cáceres, najbardziej wpływowa marka wina
w DOCa Rioja w 2021 roku, według niezależnej firmy
konsultingowej Wine Intelligence, opublikowanej
w swoim badaniu na temat hiszpańskiego rynku wina
w 2021 roku. Badanie zostało oparte na wywiadach
z ponad 25 000 konsumentów wina na 25 wybranych
rynkach, w tym w Hiszpanii, na podstawie: znajomości
poszczególnych marek wina, zakupów dokonanych.
Marqués de Cáceres, the most influential wine brand in
DOCa Rioja during 2021 according to the independent
consultancy Wine Intelligence published in its study on
the Spanish Wine Market 2021. The study was based
on interviews of over 25,000 wine consumers in 25
selected markets, including Spain, based on ons:
knowledge of each individual wine brand, purchases
in the last 3 months.
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ul. Przemysłowa 19
Przysucha
26-400
Polska
+48 601 146 800

Producent markowych ciastek (ciastka z ziarnami,
kokosanka, rożki, ciastka kruche) i wyrobów
cukierniczych takich jak: tarty, korpusy maślane, ciasta,
torty, półprodukty cukiernicze. Producent lodów
rzemieślniczych: sprzedaż lodów wraz z dzierżawą
ekspozytorów. Współpraca z firmami działającymi
w branży HoReCa. Realizacja indywidulanych projektów
marki kontraktowej.

Medifoods

Hala: 3/J3

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, delicatessen

ul. Matuszewska 14
Warszawa
03-876
Polska
+48 666 083 134
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handlowy@medifoods.pl
www.medifoods.pl

MedPro Nutraceuticals

Jesteśmy dystrybutorem wysokiej jakości żywności
inspirowanej dietą śródziemnomorską z 25-letnim
doświadczeniem. Zajmujemy się promowaniem
produktów, które kierują się zdrowiem, zrównoważonym
rozwojem i wygodą konsumentów. Należymy do grupy
Transtrade, dlatego oprócz Polski jesteśmy obecni także
na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech.
We are a quality food distributor that counts with more
than 25 years of experience. Our motto is to offer first-rate
products and an exceptional service at each step of the
process. We care about promoting products that balance
health, sustainability and convenience. We belong to the
Transtrade group, so in addition to Poland we are also
present in Slovakia, the Czech Republic and Hungary.

Hala: 2/M7

Marka własna & produkcja kontraktowa, suplementy diety i żywność funkcjonalna
Private label & contract manufacturing, supplements and functional food

MedPro Nutraceuticals
Riga
LV-1084
Latvia
+37 127845547
kristina@medpro.lv
www.medpro.lv
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MedPro Nutraceuticals is a Latvian company with strong
traditions in pharmaceutical manufacturing. MedPro
Nutraceuticals offers full cycle of food supplement
contract manufacturing. The company works according
to HASSP and ISO 22000 quality and safety standards.  
Company characteristics: quality, flexibility, accuracy,
good references. Fast delivery, flexible packaging options,
small batch sizes.

Mooroz Smaki Syberii

Hala: 1/F20

Produkty spożywcze, mrożonki
Grocery, frozen food
Jesteśmy polska firma, która produkuje mrożone
wyroby takie jak Pielmieni, Chinkali, Czebureki i inne
wyroby znane oraz lubiane na Wschodzie. Nasza
kulinarna podróż zaczęła się od Pielmieni, których
przepis przywieźliśmy ze sobą jako repatrianci z Syberii.
Stad tez pomysł i chęć przybliżenia Smaków Syberii
Polakom.
We are a polish company that produces frozen food like
Pelmeni, Khinkali and also other popular frozen dishes
from the East part of Europe. We will be very happy to
take you to a journey to discover new tastes.

biuro@mooroz.com
www.mooroz.com

MPI NutriPharma BV

Hala: 3/P9

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa
Supplements and functional food, private label & contract manufacturing

de Bouw 1-A
Houten
3991 SX
Netherlands
+31 30 76 036 53

MPI NutriPharma offers both Contract Manufacturing
and White Label products for our two-piece hard shelled
filled Liquid Capsules. Our (vegan) Liquid Capsules are the
answer for simple as well as complex active ingredient
formulations. The capsules can be filled with an array of
approved oils containing vitamins, minerals and herbs.
MPI NutriPharma focuses on short delivery times and low
MOQs.

nutripharma@mpi.eu
www.mpi.eu/nutripharma
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ul. Syta 170H
Warszawa
02-987
Polska
+48 721 717 176

Nalewki Staropolskie

Hala: 1/D1

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Wiosenna 60
Łomianki
05-092
Polska
+48 501 301 819
+48 22 864 65 47
nalewki@nalewki.pl
www.nalewki.pl

Nalewki Staropolskie tworzone są zgodnie z tradycyjnymi
domowymi recepturami, osiągają swój niepowtarzalny
smak dzięki wieloletniemu leżakowaniu. Poszczególne
rodzaje są wytwarzane w krótkich seriach i są rocznikowane.
Do produkcji nalewek wykorzystujemy tylko świeże
owoce. Nalewki Staropolskie to produkty ekskluzywne.
Na rynku alkoholowym pozycjonowane są jako produkt
niszowy z najwyższej półki.
Nalewki Staropolskie are created according to traditional
home recipes. The fruits of the oldest varieties originate
from natural crops of small cottage orchards.
Nalewki Staropolskie are luxury liquors. At the alcohol
market, they are positioned as niche top segment products
due to their quality and appearance. Particular vintage
varieties are made in short series.

Narum

Hala: 2/L4

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food
Firma Narum jest jedynym producentem i dystrybutorem produktów z oryginalną bakterią Lactobacillus
acidophilus Er-2 317/402 Narine na Europę zachodnią.
Narum propaguje zdrowy stylu życia, ukierunkowany
na naturalne metody leczenia i profilaktyki, bez zbędnej
chemii i w oparciu o surowce najwyższej jakości.
ul. Świeradowska 47
Warszawa
02-662
Polska
+48 22 602 23 52
shop@mynarum.com
www.mynarum.com
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The Narum company is the only producer and distributor
of products with the original Lactobacillus acidophilus
Er-2 317/402 Narine bacteria for Western Europe. Narum
promotes a healthy lifestyle, focused on natural methods
of treatment and prevention, without unnecessary
chemicals and based on the highest quality raw materials.

Natura Cold Press

Hala: 3/H12

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, supplements and functional food

grazyna@naturacoldpress.pl
www.naturacoldpress.pl

Naturetech

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.

Hala: 2/M2
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ul. Wólczynska 133
Warszawa
01-919
Polska
+48 732 050 208

Natura Cold Press, właściciel marki SŁONCE, jest
producentem naturalnych, niepasteryzowanych soków
i napojów, wytwarzanych metodą COLD PRESS.
Jesteśmy liderem w produkcji diet sokowych.
Jesteśmy również pionierem w wykorzystaniu technologii
wysokociśnieniowej obróbki HPP na polskim rynku.
Marka SŁOŃCE posiada w swoim portfolio soki COLD
PRESS, WOW smoothie oraz shoty witaminowe.

NatVita

Hala: 3/K8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna
Healthy and organic products, supplements and functional food

ul. Wrocławska 33D
Mirków
Długołęka
55-095
Polska
+48 71 302 69 97
info@natvita.pl
www.natvita.pl

NatVita to marka oferująca żywność ekologiczną
i konwencjonalną wysokiej jakości. W ofercie posiadamy
suplementy diety, zioła, oleje, grzyby witalne,
superfoods, adaptogeny i nie tylko. Zapraszamy
do współpracy hurtowników, sklepy ze zdrową
żywnością, wszystkich chcących skorzystać z oferty.
Oferujemy konfekcjonowanie surowców, kapsułek,
mieszanie surowców suchych, oklejanie.
NatVita is a brand offering high quality organic and
conventional foods. We offer dietary supplements, herbs,
oils, vital mushrooms, superfoods, adaptogens and more.
We invite to cooperation wholesalers, health food stores,
everyone who wants to take advantage of our offer.
We offer confectioning of raw materials, capsules, mixing
dry materials, wrapping.

Naturomed

Hala: 2/N23

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, kawa i herbata
Supplements and functional food, tea & coffee

biuro@naturomed.pl
www.drholistic.pl

Nerano Gluten Free

Naturomed is distributor Dr Holistic - brand of high
quality natural dietary supplements.We create them
in harmony with nature and in accordance with the
principles of holistic medicine. Raw materials of our
products are gifts of nature from cleanest regions of the
world. Ecological licensed raw materials and innovative
production technologies ensure our customers maximum
efficiency.

Hala: 3/H6

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products
Jesteśmy hurtownią spożywczą specjalizującą się
w żywności bezglutenowej. 700 indeksów w ofercie
– produkty krajowe oraz zagraniczne, których jesteśmy
w większości wyłącznymi dystrybutorami.
Dbałość o bezglutenową certyfikację i jakość
produktów należy do naszych priorytetów.

ul. Wrzeciono 42/144
Warszawa
01-956
Polska
+48 517 454 649
biuro@nerano.pl
www.nerano.pl
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Plac Kaszubski 17/005
Gdynia
81-350
Polska
+48 506 531 037

Naturomed wyłączny dystrybutor marki Dr Holistic,
to marka naturalnych suplementów diety wysokiej
jakości. Tworzymy je w zgodzie z naturą i w myśl
zasad medycyny holistycznej. Surowce, z których
powstają nasze produkty, to dary natury z najczystszych
regionów świata. Ekologiczne licencjonowane surowce
oraz innowacyjne technologie produkcji zapewniają
naszym klientom maksymalną skuteczność.

NOMAK Sp. z o.o.

Hala: 3/H12

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, produkty Premium
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, delicatessen

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Obroki 130
Katowice
40-833
Polska
+48 22 22 10 280
info@nomak.eu
www.nomak.pl

Nutland

NOMAK = JAKOŚĆ. Już od ponad 17 lat wyznaczamy
trendy na rynku certyfikowanej żywności ekologicznej
i suplementów diety. Wyjątkowość naszych produktów
potwierdzają m.in. Złote Medale Targów World Food
(2016 i 2019). W ofercie posiadamy szereg innowacyjnych produktów klasy premium m.in.: zniewalająco
owocowe kremy balsamiczne MANGO, GRANAT,
DAKTYL. Gwarancja oryginalności i autentyczności
smaku.
Since 2005 we are setting the trends on the market
certified organic food in Poland. We introduced to
the Polish market many essential products e.g: organic
pomegranate juice, organic coconut oil, organic cistus.
We are the exclusive distributor of renowned brands
Sanct Bernhard and Ölmühle Solling.

Hala: 1/G5

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, kawa i herbata
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, tea & coffee
Nasza marka powstała w 2018 roku. Zaczynaliśmy
od jednego sklepu, a teraz współpracujemy z kilkudziesięcioma. Obecnie w ofercie posiadamy 14 rodzai
orzechów, 9 rodzaji owoców suszonych oraz kawę.
Stale staramy się powiększać nasz asortyment.
Przywiązujemy olbrzymią wagę do jakości, wielkości
oraz świeżości naszych produktów. Oferujemy Państwu
asortyment wyjątkowy, starannie wyselekcjonowany.
ul. Cisia Wola 34
Książ Wielki
32-210
Polska
+48 883 600 883
biuro@nutland.pl
www.nutland.pl
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Our brand was founded in 2018. We started with one
store, and now we work with several dozen. Currently,
we offer 14 types of nuts, 9 types of fruit and coffee.
We are constantly trying to expand our range.
We attach great importance to the quality, size and
freshness of our products. We offer a unique, carefully
selected assortment.

NUTRIBIOMED Klaster

Hala: 2/N4

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, dodatki do żywności, stowarzyszenia, instytucje i inne
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, food
ingredients, associations, institutions and others

ul. Muchoborska 18
Wrocław
54-424
Polska
+48 71 798 58 08
klaster@nutribiomed.pl
www.nutribiomed.pl

Oleńka pierogi

NUTRBIOMED Klaster is a cooperation platform comprises
of scientific units (13) Business Support Organisations
(4) and firms (90), mainly from the food, biotechnology
and biomedical sector, specializing in the production
of dietary supplements, nutraceuticals and biomedical
preparations. The cluster coordinator is the Wrocław
Technology Park providing infrastructure in sharing
economy model.

Hala: 1/G12

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
mrożonki
Healthy and organic products, supplements and functional food, frozen food
Zajmujemy się produkcja pierogow i samosy indyjskie.
Jest dużo pierogow na rynku,ale takich jak my mamy
nie ma nikt.Dużo farszu,ciasto w sam raz dopasowane
do ilości farszu.
Wszystkie produkty których używamy do produkcji są
z lokalnych surowców .
ul. Osiedlowa 1
Brzesko
32-800
Polska
+48 789 488 164

The best on the World polish dumplings and Indian
samosa.
We are producent off polish dumplings and Indian
samosa.
We are using only locals products to made our tasty
dumplings.

post@sadat.pl
www.olenkapierogi.pl
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NUTRBIOMED Klaster to zintegrowana platforma
współpracy obejmująca jednostki naukowe (13),
Instytucje Otoczenia Biznesu (4) oraz firmy (90),
głównie z branży spożywczej, biotechnologicznej
oraz biomedycznej, specjalizujące się w produkcji
suplementów diety, nutraceutyków oraz preparatów
biomedycznych. Koordynatorem klastra jest Wrocławski
Park Technologiczny wspierający sieć infrastrukturalnie.

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy is a Polish
manufacturer, whose offer includes over 45 products:
natural vinegars, such as apple and wine vinegars, organic
vinegars and spirit vinegars, the best quality mustards
with traditional and modern taste, aromatic balsamic
creams and ketchups. Quality confirmed by certificates
and clean label are the basis of the company’s activity.

Olivit.pl

Hala: 2/N18

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty Premium
Supplements and functional food, delicatessen

ul. Blacharska 11
Poznań
61-006
Polska
+48 61 102 11 63
handel@olivit.pl
www.olivit.pl

Olivit należy do liderów dystrybucji suplementów
prozdrowotnych i witamin w Europie. Oferujemy niemal
50 marek wysokiej jakości suplementów diety z całego
świata. Wśród nich Now Foods, Nordic Naturals i Osavi.
Czym się wyróżniamy?
- Wieloletnie doświadczenie na rynku suplementów,
- Ponad 3000 produktów w ofercie,
- Nowoczesny platforma sprzedażowa,
- Wsparcie graficzne i marketingowe.
Olivit is one of the leaders in the distribution and
distribution of pro-health and vitamins in Europe.
We offer nearly 50 brands of high-quality dietary
supplements from around the world. Among them,
Now Foods, Nordic Naturals, and Osavi.
What makes us stand out?
- 10 years of experience on the market,
- Over 3,000 products in offer,
- A modern sales platform,
- Marketing support.
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ul. Zielona 2
Olsztynek
11-015
Polska
+48 89 519 21 01
+48 89 519 22 75
octim@octim.com.pl
www.octim.com.pl

OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy to polski
producent, którego ofertę stanowi ponad 45
produktów: naturalnych octów, m.in. jabłkowego,
winnych, octów ekologicznych i spirytusowego,
najlepszej jakości musztard o tradycyjnym oraz
nowoczesnym smaku, aromatycznych kremów
balsamicznych oraz ketchupów. Jakość potwierdzona
certyfikatami oraz czysta etykieta są podstawą
działalności firmy.

Olvita sp. z o.o. sp.j.

Hala: 3/J12
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Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, produkty Premium
Confectionary and bakery, healthy and organic products, supplements and functional
food, grocery, delicatessen
Olvita sp. z o.o. sp.j. to polska firma rodzinna, założona
w 2004 r. Jesteśmy wiodącym producentem olejów
zimno tłoczonych (ponad 40 rodzajów), mąk, nasion
i błonników. Zaopatrujemy sklepy ziel-med, ze zdrową
żywnością, apteki, sieci handlowe, restauracje
na terenie całej Polski oraz poza granicami.
Uznanie dla marki Olvita potwierdzają licznie zdobyte
nagrody. Zapraszamy do współpracy!
ul. Mysłaków 84a
Mysłaków
58-124
Polska
+48 74 850 52 02
biuro@olvita.pl
www.olvita.pl

OMNi-BiOTiC®

Hala: 2/P6

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna
Healthy and organic products, supplements and functional food

ul. Nowatorów 31/4
Gdańsk
80-298
Polska
+48 735 587 221
info@omni-biotic.pl
www.omni-biotic.pl
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Zdrowie zaczyna się w jelitach. OMNi-BiOTiC®
to naturalne synbiotyki najwyższej jakości. 30 lat badań
i innowacji. Produkty wegańskie, bez laktozy, drożdży
i glutenu. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone
klinicznie. Probiotyczny złoty standard na wymagających, europejskich rynkach, m.in. niemieckim,
austriackim, szwajcarskim. Już dostępne w Polsce.
Przyszłość należy do medycyny probiotycznej!
Health starts in the gut. OMNi-BiOTiC® are natural
synbiotics of the highest quality. 30 years of research
and innovation. Vegan, lactose-free, yeast and gluten-free.
Clinically proven efficacy and safety. A probiotic gold
standard in demanding European markets, incl. German,
Austrian, Swiss. Already available in Poland.
The future belongs to probiotic medicine!

OneDayMore

Hala: 3/J6

Produkty spożywcze
Grocery

k.ragan@onedaymore.pl
www.onedaymore.pl

We are a Polish company that has turned the passion for
healthy eating into a life and business idea. We have made
delicious and nutritious blends of cereals, granola and
oatmeal in handy and aesthetic tubes, cups and bags.
We also produce plant base products, which are a rich
source of protein from peas, rice and pumpkin seeds.

Onlybio.life SA

Hala: 2/N19

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products
Gdy mówimy ONLYBIO.LIFE, myślimy: NATURA,
BEZPIECZEŃSTWO, ŚWIADOMA PIELĘGNACJA.

ul. Jakóba Hechlińskiego 6
Bydgoszcz
85-825
Polska
+48 22 233 00 12
+48 695 657 326
marketing@onlybio.life
www.onlybio.life

Onlybio.life to odpowiedzialność za siebie i innych
połączona z chwilami codziennej radości, zamkniętymi
w przepięknych, ekologicznych opakowaniach.
To najwyższa jakość potwierdzona badaniami
i certyfikatami, którą oddajemy w Twoje ręce
w nowoczesnej, dopasowanej do Twoich potrzeb
formie.
When we say ONLYBIO.LIFE, we say: NATURE,
SAFETY, CONSCIOUS CARE.
Onlybio.life is a responsibility for oneself and others,
combined with moments of daily joy, closed in beautiful,
ecological packaging. This is the highest quality
confirmed by tests and certificates, which we give into
your hands in a modern form, tailored to your needs.
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ul. Nieszawska 1
Poznań
61-021
Polska
+48 61 670 40 45

Jesteśmy polską firmą, która pasję do zdrowego
odżywiania zamieniła w pomysł na życie i biznes.
Stworzyliśmy smaczne i pożywne mieszanki musli,
granoli i owsianek zamkniętych w poręcznych
i estetycznych tubach, kubkach i torebkach.
Jesteśmy też producentem roślinnych zamienników
mięsa, które stanowią bogate źródło białka,
pochodzącego z grochu, ryżu i pestek dyni.

OryginalnySok

Hala: 3/K18

Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages

ul. Koszalińska 86
Szczecinek
78-400
Polska
+48 601 199 292

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 przyrodzie.
Odwiedź nasze stoisko i wspólnie porozmawiajmy
o oryginalności.
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biuro@oryginalnysok.pl
www.oryginalnysok.pl

Orzeszek Sp. z o.o. sp.k

Hala: 3/L7

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing

ul. Mogilno Duże 28a
Dobroń
95-082
Polska
+48 797 407 951
orzeszek@orzeszek.com.pl
www.orzeszek.com.pl
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Firma Orzeszek jest firmą rodzinną z polskim kapitałem,
która od ponad 20 lat zajmuje się konfekcjonowaniem
i sprzedażą wysokiej jakości żywności: bakalii,
suszonych owoców, ziaren, zbóż, miodów, przypraw
i produktów z innych kategorii spożywczych, pod
dwoma markami: Orzeszek-Szeroka oferta produktów
w różnych kategoriach spożywczych, Przyprawy Twojej
Kuchni-Szeroka gama przypraw.
Orzeszek is a family owned company with the Polish
capital, which for over 20 years has been packaging and
selling high-quality food: dried fruits, nuts, grains, cereals,
honey, spices and products from other food categories,
under two brands:  Orzeszek-wide offer of products from
different categories;  Przyprawy Twojej Kuchni- wide
range of traditional and exotic spices.

Ostre sosy Mic’s Chilli

Hala: 1/G13

Produkty spożywcze
Grocery

ul. Kościelna 21
Królewiec
05-300
Polska
+48 539 250 863

OV International

Hala: 1/E16

Pasieka LYSON

Hala: 3/K19

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty Premium
Confectionary and bakery, healthy and organic products, grocery, private label & Contract
manufacturing, delicatessen

ul. Klecza Dolna 338b
Klecza Górna
34-124
Polska
+48 33 875 88 07
kontakt@pasiekalyson.pl
www.oryginalneprezenty.pl

Pasieka LYSON to nowoczesna, rodzinna firma z ponad
30 letnią tradycją. Niestrudzenie działamy na rzecz
podnoszenia świadomości społecznej w zakresie
znaczenia pszczół w ekosystemie. Jesteśmy liderem
w dziedzinie pszczelarstwa. Dzięki naszym innowacyjnym recepturom, tworzymy wysokiej jakości, zdrowe
i odżywcze produkty spożywcze z dodatkiem miodu,
pyłku kwiatowego oraz propolisu.
LYSON Apiary is a modern family owned company with
more than 30 years of tradition. We continuously work to
raise public awareness of the importance of bees in the
ecosystem. We are the leader in the field of beekeeping.
Thanks to our innovative recipes, we create high quality,
healthy and nutritious food products with honey, pollen
and propolis.
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zakowicz.anna@o2.pl

PanPiek - producent pieczywa mrożonego i pakowanego w MAP		
Hala: 1/E2b
Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
mrożonki
Confectionary and bakery, healthy and organic products, frozen food

ul. Bernardyńska 1
Bytom
41-902
Polska
+48 32 706 99 81
biuro@panpiek.pl
www.panpiek.pl

Poszukujesz zaufanego i pewnego dostawcy pieczywa?
Doskonale trafiłeś! W PanPiek znajdziesz pieczywo,
które bogate jest w błonnik! Ale i nie tylko… w naszej
ofercie znajdziesz także tradycyjne bułki, takie jak bułka
pszenna tradycyjna, bułka śniadaniowa ziarnista
czy bułka kajzerka chłopska.
Are you looking for a trusted and reliable supplier of
buns? You’ve come to the right place! In PanPiek you will
find bread that is rich in fiber!  But not only ... in our offer
you will also find traditional rolls, such as a traditional
wheat roll, a grain breakfast roll or a peasant’s Kaiser roll.

Wiedza i inspiracje
Wywiady i reportaże
Receptury i tutoriale

www.mistrzbranzy.pl
www.mistrzbranzy.pl

yżnarb

Tłusty Czwartek

- wegańskie pączki
- powtórka ze smażenia
- pomysły marketingowe

www.mistrzbranzy.pl
www.mistrzbranzy.pl
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Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy
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- hibiskus i mankai
- comfort food
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Czy piekarnie przetrwaj¹?
- chleb kontra podwy¿ki cen

Szkolenia
- inwestycja w siebie
Konopne słodkoœci

Włoskie gelato
w centrum Warszawy
- dal Dalla Gelato

Trendy ¿ywieniowe 2022
Karol ¯uber

- zwyciêzca Master Baker 2021

Œwi¹teczna witryna

MistrzBranzy.pl
https://www.facebook.com/MistrzBranzy
Tomasz Szypuła, Szypuła - Lody Mistrzowskie

Piernikowy świat Igi
- Iga Sarzyńska “Wzrusza Toruń”

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

Najlepszy smak Europy

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

w w w. M i s t r z B r a n z y. p l

https://www.instagram.com/mistrz_branzy

Biznes po kobiecemu
Ewa Wajs, Mielone Migdały

PATPOL Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.

Hala: 1/L5

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

PE «TIC «VIKOM»

PATPOL is a leading intellectual property protection
company in Poland and EU. The company has been
operating continuously since 1966, thanks to which
it has a unique experience on the market. We provide
comprehensive services in the field of patents,
trademarks, industrial designs and copyrights, in Poland
and abroad. We specialize in difficult and complicated
matters.

Hala: 1/E10

Produkty spożywcze
Grocery
Ukraińska firma zajmuje się produkcją żółtego grochu
łupanego. Pakowania torebek o różnych rozmiarach.
Wszystkie produkty są wytwarzane przy użyciu
nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości, przechodzą
również kontrolę jakości. Produkt spełnia wszystkie
wymagania normy jakości. Posiadany sprzęt pozwala
nam na produkcję do 1000 ton kaszy grochowej
miesięcznie, co pozwala na nieprzerwane dostawy.
P. Mirnogo, 1/2 st.
Khmelnitskyi
29-000
Ukraine
+38 0673836003
vikomoil17@gmail.com
www.tpkvikom.com/en

The Ukrainian company produces yellow split peas.
Possibility of packaging bags of different sizes. All
products are manufactured using modern high-quality
equipment, also passed quality control. The product
meets all the requirements of a quality standard.
Our equipment allows us to produce up to 1000 tons
of pea groats per month, which makes it possible to make
uninterrupted supply of products.
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ul. Nowoursynowska 162 J
Warszawa
02-776
Polska
+48 22 546 91 00
+48 22 644 96 00
patpol@patpol.pl
www.patpol.pl

PATPOL to lider w branży ochrony własności intelektualnej w Polsce i UE. Firma Istnieje nieprzerwanie od 1966
roku, dzięki czemu dysponuje wyjątkowym na rynku
doświadczeniem. Świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie ochrony wynalazków, znaków towarowych,
wzorów użytkowych i przemysłowych oraz praw
autorskich, w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się
w sprawach trudnych i nietypowych.

Peas of Heaven

Hala: 3/J2

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

INDUSTRIVAGEN 4B
HARRYDA
43-892
Sweden
+46 0 301 315 25

WYSTAWCY | EXHIBITORS

info@peasofheaven.se
www.peasofheaven.com

PERŁA RYBKI PREMIUM

Peas of Heaven wywodzi się ze 100-letniej, rodzinnej
firmy produkującej wędliny. Ale kiedy dwaj bracia
przejęli władzę, zdali sobie sprawę z tego, że wszyscy
musimy zmienić nasze postępowanie, jeśli chcemy ocalić planetę. Jako że większość ludzi nadal kocha mięso,
zebrali wiedzę o tym, co sprawia, że mięso smakuje
wyśmienicie, i postanowili stworzyć najlepsze w smaku
alternatywne produkty roślinne
Peas of Heaven was born out of a 100 year old family
business, focused on deli meats. But when the two sons of
the family took over, they realized we all have to change
our ways if we want to save the planet. They also realized
most people still love meat. And so they took everything
they knew about what makes meat taste great, and
decided to make the best-tasting plant-based products
out there.

Hala: 1/G8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce morza, produkty spożywcze,
produkty Premium
Healthy and organic products, fish & seafood, grocery, delicatessen
Rybna manufaktura, specjalizująca się w przyrządzaniu
śledzia atlantyckiego na różne sposoby. Na lokalnym
rynku istniejemy ponad 25lat. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu, zachowujemy tradycyjny smak oraz
technologię produkcji jednocześnie poszerzając grono
odbiorców . Stawiamy na długotrwałe relacje handlowe,
naszym partnerom zapewniamy terminowość
i bezpieczeństwo produktów.
ul. Miszewko 18
Chwaszczyno
80-209
Polska
+48 518 757 761
rybki@rybkiperla.pl
www.rybkiperla.pl
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A fish factory specializing in preparing Atlantic herring in
various ways. We have been operating on the local market
for over 25 years. Thanks to many years of experience, we
maintain the traditional taste and production technology,
while expanding the group of recipients. We focus on
long-term business relationships, we provide our partners
with timeliness and product safety.

Pfannenschmidt GmbH, K.-W.

Hala: 2/M13

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

Habichthorst 34 - 36
Hamburg
22-459
Germany
+49 40 5558660
+49 49 5553898
info@pfannenschmidt.de
www.pfannenschmidt.de

PGS CORPORATION LTD.

Hala: 1/E14

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, ryby i owoce morza, owoce i warzywa, produkty
spożywcze, mrożonki
Confectionary and bakery, fish & seafood, fruit & vegetables, grocery, frozen food
PGS CORPORATION LTD. an international entity
specializing in trading and sourcing activities for food
products. Offering wide range of products mainly canned
fruits, vegetables, fish, and dehydrated products from
Thailand.
589/163 CENTRAL CITY
TOWER, 32ND FLOOR,
DEBARATNA ROAD,
BANGNA NUEA
BANGKOK
10-260
Thailand
+66 2 130 7313 – 15
+66 2 130 7313 – 15
info@pgscorporation.com
www.pgscorporation.com
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Pfannenschmidt GmbH is a supplier of natural substances
for use in dietary supplements, food products,
cosmetics and pharmaceuticals. More than 400 health
food ingredients are carried in stock. The company holds
a pharmaceutical GMP manufacturing license, and
is certified according to FSSC 22000, ABCert Organic
(Code No. DE-ÖKO-006), Halal and Kosher.

PHU MATEO Stanisław Cabaj

Hala: 1/F8

Mrożonki
Frozen food
Firma PHU Mateo jest znaczącym producentem
wyrobów mącznych mrożonych takich jak pierogi,
uszka, kluski, kartacze itp. Oprócz tradycyjnych smaków
w swojej ofercie posiadamy również serie pierogów:
dla dzieci (bez dodatku konserwantów, cukru,
sztucznych barwników),wegan i wegetarian, pierogi
bezglutenowe(np. ruskie, z kapustą) oraz smaki
podkarpacia(łemkowskie, bieszczadzkie, 3 sery.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Metalowców 33
Dębica
39-200
Polska
+48 14 681 53 01
hurt@mateodebica.com.pl
www.mateodebica.com.pl

Firma PHU Mateo is a significant producer of frozen flour
products in Poland. In our offer we have many traditional
products what is more we have a special products: for kids
(products without sugar, preservatives and artificial food
colorants), for vegans and vegetarians, gluten-free
products and subcarpathian tastes (lemko pierogi,
Bieszczady Mountain-style pierogi, Three-cheese pierogi.

PK Components

Hala: 2/N11

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

ul. Wita Stwosza 48/107
Warszawa
02-661
Polska
+48 22 258 46 01
info@pkcomponents.pl
www.pkcomponents.pl
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Od ponad 12 lat współtworzymy branżę suplementów
diety poprzez dostarczanie na rynek najwyższej jakości
surowców do produkcji. Naszą wizytówką jest stabilna
pozycja na rynku, zaufanie klientów oraz kompleksowa
oferta łącząca doradztwo i sprzedaż w rzetelne
partnerstwo biznesowe. Oferujemy ekstrakty roślinne,
oleje specjalistyczne oraz pozostałe surowce stosowane
w produkcji suplementów diety.
For over 12 years, we have been co-creating the dietary
supplements industry by providing the market with the
highest quality raw materials for production. Our
showcase is a stable position on the market, customer
trust and a comprehensive offer combining consulting
and sales into a reliable business partnership. We offer
plant extracts, specialized oils and other raw materials.

POLA SMAKU

Hala: 1/D1

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa,
produkty spożywcze
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery

kontakt@polasmaku.pl
www.polasmaku.pl

Poli-Farm

We are a group of passionate fruit growers. We are from
southern Mazovia - a region of orchards and fields, and
our families have been growing fruit for generations. Here
we also created the Fields of Taste consortium.
We offer Polish fruit of thebest quality: apples, cherries,
currants, pears and their processed products without the
addition of sugar and preservatives. Right out of the field!

Hala: 3/P10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna
Healthy and organic products, supplements and functional food

ul. Łyszkowicka 59
Łowicz
99-400
Polska
+48 46 830 00 40
biuro@poli-farm.pl
www.Poli-Farm.pl

Poli-Farm to rodzinna firma, producent na rynku
od wielu lat. Zajmujemy się produkcją naturalnych
preparatów na bazie chitozanu.
CHITOZIN FIT C | CHITO-GLUKO FIT G
Nasze preparaty przede wszystkim działają
antywirusowo i detoksykują organizm.
Posiadamy własne patenty, receptury oraz metody
przetwarzania.
Poli-Farm is a family company, a producer on the market
for many years. We manufacture the enterprise to prepare
for the chitosan result.
CHITOSIN FIT C | CHITO-GLUKO FIT G
Our preparations are primarily antiviral and detoxify
the body.
We have our own patents, recipes and processing
methods.
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ul. Nowa Wieś 82
Sienno
27-350
Polska
+48 515 281 331

Jesteśmy grupą sadowników-pasjonatów. Wszyscy
pochodzimy z południowego Mazowsza – regionu
sadów i pól, a nasze rodziny uprawiają owoce od
pokoleń. Tu też stworzyliśmy konsorcjum Pola Smaku.
Oferujemy polskie owoce najwyższej jakości: jabłka,
wiśnie, porzeczki, gruszki oraz ich przetwory
przetwarzane bez dodatku cukru i konserwantów.
Soki wyciskamy, owoce suszymy - na zdrowie!
Prosto z pola!

POLSKA RÓŻA

Hala: 3/H2

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, supplements and functional food,
grocery
Polska Róża to całkowicie polska firma z tradycją.
Została założona 40 lat temu, w 1979 roku, przez inż.
Ernesta Michalskiego, który odkrył bogactwo, jakie dają
owoce róży. Owoce róży, odmiany Rosa rugosa, to jedno
z najbogatszych źródło naturalnej, owocowej witaminy
ul. Róży 5
C, rosnące naturalnie w Polsce.
Falenty Nowe Raszyn
05-090
Polska Róża is a completely Polish company with tradition.
Polska
It was founded 40 years ago, in 1979, by Eng. Ernest
+48 22 720 53 21
Michalski, who discovered the richness of rose fruits. Rose
fruit, variety Rosa rugosa, is one of the richest sources
biuro@polskaroza.pl
of natural, fruity vitamin C, growing naturally in Poland.
www.polskaroza.pl

Polski Instytut Halal

Hala: 1/F5

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others
Polski Instytut Halal jako jedna z największych
jednostek certyfikujących Halal w Europie, posiada
najwięcej akredytacji w Polsce nadawanych przez
zagraniczne instytucje rządowe takie jak EIAC i MoIAT
(ZEA), JAKIM (Malezja), MUIS (Singapur), SFDA
(Arabia Saudyjska) oraz Ministerstwo Zdrowia
Publicznego (Katar).
ul. Gronowa 22/1212
Wrocław
61-655
Polska
+48 509 895 028
kontakt@institutehalal.com
www.institutehalal.com
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Polish Institute of Halal is one of the largest Halal
certification bodies in Europe. We are the most accredited
Halal certification body in Poland. We have been
accredited by several international bodies such as EIAC
and MoIAT (UAE), JAKIM (Malaysia), MUIS (Singapore),
SFDA (Saudi Arabia) and Ministry of Public Health (Qatar).

POLSKIE LIKIERY

Hala: 1/A1

Napoje alkoholowe, produkty Premium
Alcoholic beverages, delicatessen
Polskie Likiery firma rodzinna produkująca alkohole
kraftowe: wódki, nalewki, likiery. Nasze wyroby
sporządzane są tradycyjnym, domowym sposobem
nie zawierają środków konserwujących, sztucznych
barwników ani sztucznych aromatów.

jozef.terlecki@gmail.com
www.polskielikiery.pl

Porcja Dobra

Hala: 3/K12

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, healthy and organic products
Jesteśmy producentem naturalnych i zdrowych
słodyczy PORCJA DOBRA. Produkty nie zawierają
dodanego cukru, są bez konserwantów, barwników
i sztucznych ulepszaczy. Misją naszej firmy jest zmiana
nawyków żywieniowych społeczeństwa, a budowanie
dobrego nawyku najlepiej zacząć od najmłodszych lat.
Dlatego w naszej ofercie dostępne są produkty
specjalnie dla dzieci m.in. Kostka z niespodzianką.
ul. Warszawska 42
Choroszcz
16-070
Polska
www.porcjadobra.pl

We are a producer of natural and healthy sweets
PORCJA DOBRA. The products contain no added sugar,
no preservatives, dyes or artificial enhancers. Our
company’s mission is to change the eating habits
of society, and building a good habit is best to start
from an early age. That is why our offer includes products
for children, incl. Box of goodness.
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ul. Wilgowa 67
Częstochowa
42 271
Polska
+48 602 629 291

PPHU UNIKAT Bogumił Kamiński

Hala: 1/G1

Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages

ul. Kaliska 12
Warta
98-290
Polska
+48 43 829 41 79

WYSTAWCY | EXHIBITORS

biuro@wodaunikat.pl
www.wodaunikat.pl

Premium Rosa Sp.z.o.o.

Firma Unikat istnieje na rynku 30 lat. W trosce
o środowisko produkujemy wyroby w szklanych
butelkach wielokrotnego użytku. Oferujemy wody
źródlane niegazowane, lekko gazowane, mocno
gazowane oraz napoje. Nasze bezpieczne, smaczne
i najwyższej jakości produkty są cenione wśród
odbiorców w Europie. Zachęcamy do współpracy
franczyzowej. Poznaj UNIKATowe smaki już teraz.
The Unikat company has been operating on the market
for 30 years. Out of concern for the environment, we
produce products in reusable glass bottles. We offer still,
slightly carbonated, highly carbonated spring waters
and drinks. Our safe, tasty and top-quality products are
appreciated by customers in Europe. We encourage you to
a franchise cooperation. Get to know UNIKAT flavors now.

Hala: 3/K13

Napoje bezalkoholowe, suplementy diety i żywność funkcjonalna, kawa i herbata
Non-alcoholic beverages, supplements and functional food, tea & coffee

ul. Św. Andrzeja Boboli 20
Złotokłos
05-504
Polska
+48 53 845 14 87
aleksandra.zapalska@premiumrosa.eu
www.premiumrosa.pl
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Jesteśmy polskim producentem z niemalże 15letnim
doświadczeniem. Specjalizujemy się w produkcji
prozdrowotnych 100% soków NFC, syropów, napojów
funkcjonalnych, niegazowanych z półki premium.
Produkty wytwarzamy według sprawdzonych,
tradycyjnych metod w Naszej manufakturze
w Złotokłosie. Produkty oparte są głównie
na surowcach pochodzenia polskiego, dostarczanych
przez lokalnych dostawców.
We are a Polish company with almost 15 years of
experience. We specialize in the production of prohealthy NFC juices, syrups and functional beverages All our
products are manufactured according to proven and
traditional methods in our small factory in Złotokłos.
Our products ared based mainly on polish raw materials,
which come from local suppliers. Quality is the key for us.

Primavika Sp. z o.o.

Hala: 3/K17

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty Premium
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, private label
& contract manufacturing, delicatessen

kontakt@primavika.pl
www.primavika.pl

We are a Polish company with family traditions, existing
since 1998. Our mission is to create healthy, plant-based
products with simple compositions and to promote
a healthy lifestyle. Our products contain no artificial
colourants, preservatives and flavour enhancers,
as they are created for people appreciating a valuable
composition of food they eat. #plantpower

Private Garden

Hala: 1/E10

PrJSC „Obolon”

Hala: 1/E10

Napoje alkoholowe, marka własna & produkcja kontraktowa
Alcoholic beverages, private label & contract manufacturing

3 Bohatyrska Street
Kiev
04-212
Ukraine
+38 067 323 52 29
v.olshanskyi@obolon.ua
www.obolon.ua/en

„Obolon” corporation is a vertically integrated company
with production capacity over 100 million decaliters per
year.
The product portfolio is represented in 60 countries.
Overall company employment estimates 7500 people.
We supply our beverages in glass bottles, PET bottles,
aluminum cans and kegs of various volumes.
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ul. Akacjowa 27
Gądki
62-023
Polska
+48 61 81 71 223

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. W naszych
produktach nie goszczą sztuczne barwniki,
konserwanty oraz wzmacniacze smaku, ponieważ
powstają one z myślą o ludziach ceniących sobie
smak oraz wartościowy skład tego, co jedzą #roślinna
żywność

Nutra

Twoi eksperci od
składników roślinnych
Przedstawiamy: Vollagen
W 100% roślinna wegańska
alternatywa dla kolagenu.
Odwiedź nas na stoisku N6, aby
dowiedzieć się więcej.

ProTec Nutra

Hala: 2/N6

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food
Dostarczamy innowacyjne surowce do suplementów
diety. Nasza specjalność to produkty wegetariańskie
i vegańskie.

Przetwory z Borówki

Hala: 1/D1

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, owoce i warzywa,
produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, fruit & vegetables, grocery, private
label & contract manufacturing

ul. Ogrodowa 25
Grzędy
05-555
Polska
+48 512 328 668
kontakt@przetworyzborowki.pl
www.przetworyzborowki.pl

Wszystko zaczęło się od ponad 30 letniej plantacji
borówki - jednej z najstarszych na Mazowszu.
Dostarczamy swoje produkty pod marką Przetwory
z Borówki. W asortymencie posiadamy 8 smaków
konfitur z borówki. Proces produkcji i receptura bazuje
na 30 letnim przepisie.
Soki produkowane są w technologii NFC, bez dodatku
cukru. Wykonujemy też dżemy i konfitury usługowo
pod marką własną.
It all started with over 30 years of blueberry plantation
-one of the oldest in Mazovia. We deliver our products
under the name of Przetwory z Borówki. The assortment
includes 8 flavors of blueberry preserves. The production
process and recipe are based on a 30-year-old recipe. The
juices are produced in the NFC technology, with no added
sugar. We also make jams and preserves under Your own
brand.
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info@protecnutra.com
www.protecnutra.com

Pure Plus Co.,LTD.
Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages

Hala: 1/D7f
Since 1986, we’ve been producing beverages for almost
3 decades, specialized in premium healthy beverage and
organic juices. We also have been producing various of
aloe vera drinks. We’ve developed more than 100 types
of aloe vera drink and introduced to all over the world.
Our product is selling in major retailers globally such
as Costco, Wal-Mart, HEB, etc. We can do OEM production
also.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

158, Harmony-ro, Yeonsu-gu,
Timespace A dong #506
Incheon
21-998
South Korea
82-32-523-1800
82-32-361-8101
pureplus@pureplus.co.kr
www.pureplus.co.kr/eng

Purella Sp. z o.o.

Hala: 3/J9

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety
i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, marka własna & produkcja kontraktowa
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, grocery, private label & contract

ul. Wiertnicza 32
Warszawa
02-952
Polska
+48 507 152 807
g.czarnecka@purella.pl
www.purella.pl
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PURELLA SUPERFOODS zadebiutowała w 2016 roku
i szybko stała się jednym z liderów w branży zdrowej
żywności impulsowej i SUPERFOODS. Celem firmy jest
budowanie świadomości Polaków w sferze zdrowego
stylu życia. Ostatnio portfolio zostało poszerzone
o żywność dla dzieci dzięki marce BeRawKIDS, tuż obok
silnych marek Purella Superfoods i BeRaw. W ofercie
znajduje się też produkcja dla marek własnych.
PURELLA SUPERFOODS made its debut in 2016 and
quickly became one of the leaders in the industry
of impulse healthy food and SUPERFOODS. The company’s
goal is to build Poles’ awareness of a healthy lifestyle.
Recently, the portfolio has been expanded to include
baby food due to the BeRawKIDS brand, next to the
strong brands Purella Superfoods and BeRaw.
The offer includes products for privat labels.

Raglan

Hala: 3/J20

Produkty spożywcze, produkty Premium
Grocery, delicatessen

ul. Nowe Bystre 117B
Nowe Bystre
34-521
Polska
+48 532 442 681
bartek@raglan.pl
www.raglan.pl

Raglan company portfolio offers premium products from
categories such as Polish honey, slow fermented vinegars,
cold pressed oils and wild fruits jams very often in limited
editions. The company owns a professional apiary of 400
beehives in eastern Poland. All products are offered at
premium standard without additives manufactured under
slow food process principles.

RAW SWEETS

Hala: 1/E12

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products

Km27 Route Medjez  El BeB
Tebourba
1130
Tunisia
+21622104104

RAW SWEETS Company is specialized in the export of the
dates and derivatives. Raw Sweets valorize the magical
dates fruit.
MAIN PRODUCT : Branched Dates / Processed Dates /
Pitted Dates / Dates Powder/Chopped Dates/Diced Dates/
Dates syrup.
Key Customers : France / Italy / Spain / USA / Germany/
Turkey

contact@rawsweets.tn
www.rawsweets.tn
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Raglan w swoim portfolio oferuje produkty premium
z wielu kategorii takich jak polski nierozgrzewany miód,
octy wytwarzane podczas powolnej fermentacji, oleje
tłoczone na zimno oraz konfitury z dzikich owoców.
Firma posiada zawodową pasiekę o liczebności 400
rodzin pszczelich na wschodzie Polski. Octy Raglan są
unikatowe ponieważ potrzebują do wytworzenia około
12 miesięcy.

REFRESH

Hala: 1/D3

Owoce i warzywa
Fruit & vegetables
The project “REFRESH” involves the implementation of
information and promotion activities for promotion of  
fresh  fruit and vegetables in internal market Germany,
Poland and Czech. The organizations are PANAGROTIKOS
Cyprus – Coordinator, Union of Hellenic Chambers (UHCC)
from Greece, The Bulgarian National Horticultural (BNHU)
and the PRODCOM from Romania.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Angle K. Matsis
and Samou 15
Nicosia
1086
Cyprus
+357 22 423267
+357 22422809
panagrotikos@panagrotikos.
org.cy
www.refreshyourlife.eu

Royal Green (Dystrybutor Open4Nature)

Hala: 3/L1

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, kawa i herbata, produkty Premium
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, tea & coffee,
delicatessen
Royal Green to marka propagująca już od 2008 roku
ekologiczną żywność oraz naturalne suplementy diety.
Oferujemy największy na świecie asortyment ekologicznych witamin i minerałów pochodzących faktycznie
z roślin (magnez, żelazo, selen i wiele innych).
Z ekologicznej żywności: oleje kokosowe, miody
z najczystszych zakątków świata oraz herbaty i napary
ziołowe. Jakość premium.
ul. Lilpopa 53
Brwinów
Royal Green is a lifestyle food & food supplements brand.
05-840
Since 2008 we are offering the biggest assortment of
Polska
certified organic vitamins and minerals which are truly
+48 731 808 525
derived from plants (magnesium, iron, selenium and
biuro@open4nature.eu
many others). We also offer several certified organic food
www.royalgreen.pl
products such as coconut oils, premium honeys and teas
& herbal infusions. Premium quality.
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Rosa confectionery factory

Hala: 1/E10

SAVIA INT’L CO.,LTD

Hala: 1/D7g

Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages

West 1417 HansinInterValley24, 322 Teheran-ro, Yeoksam-dong, Gangnam-gu
Seoul
06-211
South Korea
+82-2-2183-0828
+82-2-2183-0829
savia@saviaintl.com
www.saviaintl.com

SAYCAN BAHARAT GIDA TARIM URUN SAN TIC LTD STI

Hala: 1/ F14

Produkty spożywcze, kawa i herbata, dodatki do żywności
Grocery, tea & coffee, food ingredients

KARAKUYU MAH FATIH CAD
NO:114/6 35869  TORBALI
IZMIR
35-869
Turkey
+90 531 2786893

We are  suppliying our product as SAYCAN BAHARAT  
for Europe, India, Brazil and other market since long time.
Our location is in Izmir-Turkey.
We have certified  by ISO 22000, Kocher and Halal.
All our goods in compliance the EU & FSSAI standarts.
We would like to send our offer with competitive price
according your demand together with good quality
samples.

INFO@SAYCANSPICE.COM
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We make qualified product, In reasonable price,
For everybody can enjoy.
We guarantee our customers the best in quality of our
products, reasonable prices and honest services.
SAVIA will keep innovating and widening the products
and walk through the world.

SEOHAEAN SEAWEED CO., LTD.

Hala: 1/D7j

Ryby i owoce morza
Fish & seafood
Nasza firma jest producentem suszonych wodorostów,
który produkuje wysokiej jakości, czyste i świeże
wodorosty w oparciu o technologię i doświadczenie
prezesa działającego w jednej dziedzinie od ponad 40
lat oraz kierownika fabryki z 32 letnim doświadczeniem.
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Seoin-ro, 656-46
Seocheon-gun
33-602
South Korea
+82-41-952-1994
+82-41-952-1995
seohaean1994@naver.com

Our company is a dried laver manufacturer that produces
high-quality, clean and fresh laver based on the
technology and experience of a CEO who has been
working in one field for more than 40 years and a factory
manager with 32 years of experience.

Shanghai Freemen Europe B.V.

Hala: 2/N5

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, dodatki do żywności, produkty ekologiczne,
naturalne i tradycyjne
Supplements and functional food, food ingredients, healthy and organic products

Lange Kleiweg 52H
Rijswijk
22-88GK
Netherlands
+31 (0)8 5485 4488
info.europe@shanghaifreemen.com
www.shanghaifreemen.com
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Shanghai Freemen to globalna firma z 25-letnim
doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu
wysokiej jakości surowców (witamin, ekstraktów,
aminokwasów etc.) do branży spożywczej, paszowej,
farmaceutycznej i produkcji suplementów diety.
Zapewniamy rozwiązania techniczne i marketingowe.
Naszą dewizą jest wysoka jakość oferowanych
produktów. Posiadamy certyfikaty: BRC, ISO9001,
GMP+ i GDP.
Shanghai Freemen is a global company with 25 years
experience in providing high-quality raw materials
(vitamins, herbs, aminos etc.) to the food, nutraceutical,
feed and pharmaceutical industries. We provide technical
and marketing solutions. Our mission is to provide high
quality products with transparency and tracebility.
We have the following certificates: BRC, ISO9001,
GMP + and GDP, BIO.

Hala: 1/G7

SŁOIK NATURY - Kujawskie Zioła sp. z o.o.

Hala: 3/J10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, kawa i herbata, produkty Premium
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, tea & coffee,
delicatessen
Marka naturalnych przypraw i herbat najwyższej
jakości. W ofercie posiada aromatyczne herbaty,
zioła, jak i unikalne, naturalne mieszanki przyprawowe,
zawierające wyłącznie najlepsze części roślin.
Zapakowane w subtelne słoiczki lub eko opakowania.
Słoik Natury wywodzi się z przedsiębiorstwa - Kujawskie
Zioła, które od ponad 30 lat zajmuje się uprawą ziół
w sercu Kujaw!
ul. Skibice 13
Choceń
87-850
Polska
+48 602 642 154
+48 669 561 416

Jar of Nature - premium brand of natural spices and teas
of the highest quality. We offer aromatic teas, natural
herbs and unique spice mixes, all made of only the best
parts of herbs. We pack our products in subtle jars and
eco-bags. Our brand originates from Kujawskie Ziola
which has been making herbs for 30 years.

i.koprowska@kujawskieziola.pl
www.sloiknatury.pl
www.kujawskieziola.pl
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Sladus Produce LLC

SOCIETA’ AGRICOLA VIGNA61 S.S.

Hala: 1/B3

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages
Jesteśmy marką, która powstała w 2016 roku
w historycznej firmie mojego dziadka, założonej
w 1955 roku. Dzięki ogromnemu procesowi studiów
i rozwoju w firmie, rafinajemy naturalną i wysoce
zrównoważoną technikę produkcji, ze zwróceniem
uwagi zarówno na produkcję w terenie, jak i na gotowy
produkt, z technikami pracy, które wynikają z siatki
międzynarodowych tradycji wina.
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VIA CASARIA 6B
SAN BIAGIO DI CALLALTA
31-048
Italy
+39 340824418
info@vigna61.com
www.vigna61.com

We are a brand born in 2016 from the historical company
of my grandfather founded in 1955. Thanks to a massive
process of studies and developments in the company, we
are refining a natural and highly sustainable production
technique, with attention to both the production in the
field and the finished product, with working techniques
that derive from a mesh up of the international wine
traditions.

Solé Pharma Healthcare

Hala: 2/N20

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

Plienciema street 16
Marupe
LV-2167
Latvia
+37 129484403
export@solepharm.com
www.solepharm.com
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Solé Pharma®️ Healthcare to łotewska firma
farmaceutyczna, która z powodzeniem eksportuje
wysokiej jakości produkty farmaceutyczne i zdrowotne
do ponad 25 krajów. Portfolio produktów Solé Pharma®️
się do 90 różnych formuł. Produkty są opracowywane
przez nasz zespół farmaceutów i lekarzy w współpracy
z instytutami naukowymi, biorąc pod uwagę
nowoczesny styl życia i rozprzestrzenianie się chorób.
Solé Pharma® Healthcare is a Latvian pharmaceutical
manufacturer that successfully distributes high quality
products and welfare to over 25 countries. Solé Pharma®
product portfolio has grown to over 90 different formulas.
Products are developed by our team of pharmacists and
doctors in collaboration with scientific institutes taking
into account modern lifestyle and the prevalence of
diseases.

SOMAPAK Kft. (Ltd.)

Hala: 1/E20

Usługi i technologia dla branży spożywczej, marka własna & produkcja kontraktowa
Food services & technology, private label & contract manufacturing

SOSALT spa

Hala: 1/B7

Produkty spożywcze, dodatki do żywności, marka własna & produkcja kontraktowa
Grocery, food ingredients, private label & contract manufacturing
SOSALT offers a complete line of 100% Natural Italian Sea
Salt created from the clear waters of the Mediterranean
Sea. Saltworks are located along the ancient „Salt Road”
that follows the coastline from Trapani to Marsala (Sicily)
offering a naturalistic landscape of extraordinary beauty.
Thanks to the action of the wind, warmth of the sun, hand
of man, Sosalt sea salt is naturally white and rich.
Zona Ronciglio
Trapani
91-100
Italy
+39 0923 540344
+39 0923 26604
info@sosalt.it
www.sosalt.it

SPECJAŁY REGIONU

Hala: 1/E2a
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Edison str. 2.
Pécs
7630
Hungary
+3672325120
+3672325120
somapak@somapak.hu
www.somapak.hu

The company is specialized in manufacturing machines
of packaging technology such as filling-, capping-,
labeling etc. machines and production lines.
Our profile also contains bagging and sachet machines,
weighing and dosing systems, elevators and conveyors as
well as special purpose machines upon customers’ needs.
We offer several types of blenders, mixers for powders,
granulates and liquids.

SRI LANKA TEA BOARD

Hala: 1/E3

Stewiarnia sp. z o.o.

Hala: 2/K14

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Healthy and organic products
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ul. Starochylicka 26
Chylice
05-510
Polska
+48 695 010 205
stewiarnia@stewiarnia.pl
www.stewiarnia.pl

STREET SOUP TM

Jesteśmy importerem i dystrybutorem zdrowej
żywności. Dostarczamy produkty do sklepów i sieci
na terenie całego kraju. W swojej ofercie mamy ponad
1200 produktów producentów polskich i zagranicznych.
Cały czas rozwijamy ofertę i szukamy nowości w Polsce
i w całej Europie. Chętnie wprowadzamy do naszej
oferty produkty także małych, lokalnych producentów,
których nie ma jeszcze na rynku.
We importer and distribute healthy food products.
We deliver products to stores and chains throughout
the country. In our offer we have over 1200 products from
Polish and foreign producers. We are constantly
expanding our offer and looking for novelties in Poland
and throughout Europe. We focus on small and local
manufacturers that are just entering the market.

Hala: 1/E10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze, marka własna
& produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, grocery, private label & contract manufacturing
Street Soup TM - naturalne zupy błyskawiczne w kubku,
które powstają z roślin strączkowych – groszek żółty,
ciecierzyca, soczewica. Zupy składają się wyłącznie
z naturalnych składników, są bogate w białko roślinne
(aż 24%), przyjazne weganom, bez laktozy, niskokaloryczne, gotowe w 1 minutę. Wystarczy dodać wodę,
dobrze wymieszać i cieszyć się! 6 wegańskich smaków!
Gromadska St. 45-G
Chernihiv
14-037
Ukraine
+380509249256
+380501678541
folkomlux@gmail.com
www.streetsoup.com.ua/en
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Street Soup TM - natural instant soups in the cup that are
made of pulses – yellow split peas, chickpeas, lentils.
Soups consist only natural ingredients, rich in plant
protein (up to 24%), vegan friendly, lactose free,  l
ow calories, ready in 1 minute. Just add water, stir well
and enjoy! 6 vegan tastes! Soups sell good in coffee shops,
minishops, vending machines, petrol stations,
supermarkets.

Stoelzle Glass Group

Hala: 3/J13

Fabrikstrasse 11
Köflach
8580
Austria
+43 3144 706
office@stoelzle.com
www.stoelzle.com

Stoelzle Glass Group od ponad 200 lat produkuje
wysokiej jakości szkło opakowaniowe do żywności
i napojów, alkoholi, produktów farmaceutycznych
oraz perfumerii i kosmetyków. Szkło składa się w 100%
z naturalnych składników, można je bez końca
poddawać recyklingowi, a także delektować się
smakiem i jakością żywności i napojów. Stoelzle,
posiadając sześć zakładów produkcyjnych w Europie
i jeden w USA, zajmuje się wszystkimi dziedzinami
- od rozwoju produktu, poprzez produkcję i dekorację,
aż po dostawę systemów zamknięć. Oprócz licznych
opakowań standardowych Stoelzle oferuje innowacyjne
i zorientowane na design rozwiązania opakowaniowe
dla projektów realizowanych na wyłączność klientów.
Stoelzle posiada certyfikaty zgodne z międzynarodowymi standardami BRC, ISO GMP 15378 i ISO 9001.
Stoelzle Glass Group has been manufacturing
high-quality packaging glass for food and beverages,
spirits, pharmaceutical products and perfumery and
cosmetics for over 200 years. Glass consists of 100%
natural ingredients, is endlessly recycable and
savours the taste and quality of food and drinks. With
six European and one US production plant, Stoelzle covers
all areas from product development, manufacturing and
decoration to the supply of closure systems. In addition
to numerous standard glasses, Stoelzle offers innovative
and design-oriented packaging solutions for exclusive
customer projects.
Stoelzle is certified according to the international
standards of BRC, ISO GMP 15378 and ISO 9001.
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Usługi i technologia dla branży spożywczej, stowarzyszenia, instytucje i inne
Food services & technology, associations, institutions and others

„SZARŁAT” M i W Lenkiewicz Sp. Jawna

Hala: 3/H5

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, supplements and functional food,
grocery

ul. Cibory Gałeckie 46
Zawady
16-075
Polska
+48 86 218 02 91
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amarantus@szarlat.com.pl
www.szarlat.com.pl

Tantus Sp. z o.o.

Firma „SZARŁAT” powstała w 1993 r. 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 (dżemy, soki, olej, oleosom), a także
olejów zimnotłoczonych.
„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, POPPING and oil ). We produce also high
quality products from buckwheat, pumpkin seeds, sea
buckthorn ( jam, juice, oil) and cold-pressed virgin oils.
All products are gluten free.

Hala: 2/N10

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa
Supplements and functional food, private label & contract manufacturing

ul. Grunwaldzka 39a
Pruszków
05-800
Polska
+48 501 256 256
info@tantus.pl
www.tantus.pl
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Firma Tantus działa na rynku 2007 roku, oferując swoim
klientom pełen wachlarz usług produkcji suplementów
diety w postaci tabletek, kapsułek twardych
żelatynowych i celulozowych. Zatrudniamy szereg
specjalistów, którzy współpracują przy ustaleniu
receptury dla pożądanych suplementów diety
oraz przeprowadzają próby technologiczne niezbędne
dla optymalizacji procesu produkcji.
Tantus company was established in 2007, offering its
clients a full range of services in manufacturing food
supplements in tablets or in hard gelatine or cellulose
capsules. We employ a number of specialists who
cooperate in developing formulas for contracted food
supplements and manufacture pilot-scale batches
necessary for the optimization of the production process.

TEAHOUSE SP. Z O.O.

Hala: 1/F2

Kawa i herbata
Tea & coffee

teahousepolska@gmail.com
www.teahouse-shop.eu

Let’s meet: Teahouse. We have been importing, producing
and selling tea since 2006.
We are Ukrainians! Our own tea production is located
in the Dnipro, and we have numerous tea shops and tea
houses all over Ukraine. Even in these hard times, and
we are writing this on March 3, we are still packing
humanitarian aid for soldiers and volunteers.
Let’s also prepare and your order!

TEBIB’S TRADING COMPANY

Hala: 1/E12

Owoce i warzywa, produkty spożywcze
Fruit & vegetables, grocery
Tebib’s Trading Company is an international trading
company specialized in the export of Agri-food products.
We offer a wide range of authentic Tunisian products with
global reach: pastry sheets, olive oil, dates, méchouia
salad, couscous,  spices, canned harissa, tomato
concentrates, herbs, dried tomato, artichokes etc…
Rigor, responsiveness, creativity, we are your contact
of choice in Tunisia.
Résidences Les Chalets Bloc
B AppB22
Ariana
2058
Tunisia
+21697867935
contact@tebibstradingcompany.com
www.tebibstradingcompany.com
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ul. Karola Miarki 52
Jelenia Góra
58-500
Polska
+48 888 710 320

Poznajmy się: Teahouse. Od 2006 roku importujemy,
produkujemy i sprzedajemy herbatę.
Jesteśmy Ukraińcami! Nasza własna produkcja herbat
mieści się w Dnieprze, a na całej Ukrainie mamy liczne
sklepiki i herbaciarnie. Nawet w tych ciężkich czasach,
a piszemy ten tekst 3 marca, ciągle pakujemy pomoc
humanitarną dla żołnierzy i wolontariuszy.
Przygotujmy też Twoje zamówienie!

TIBOR RODZINNA WINNICA

Hala: 1/A1

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages

KORÁNYI FRIGYES UTCA 217
Nyíregyháza
4400
Hungary
+36 309452262
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tiborbortokaj@gmail.com
www.tiborbor.hu

Nasza winiarnia znajduje się w regionie winiarskim
Tokaj na Węgrzech.
W większości naszego obszaru produkujemy winogrona
furmint, w niewielkiej części muskotály i hárslevelű.
Nasze wina produkujemy reduktywnie w procesie
fermentacji kontrolowanej.
Poszukujemy partnerów handlowych do sprzedaży
naszych win w Polsce.
Our winery is located in the Tokaj wine region of Hungary.
We produce most of our area furmint grapes, a small part
of muscat and linden.
Our wines are produced in a reductive way, in a controlled
fermentation process.
We are looking for business partners to sell our wines
in Poland.

TM Bob snail

Hala: 1/E10

TM Frutim

Hala: 1/E10
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Torimex-Chemicals Ltd. Sp. z o.o.

Hala: 2/M11

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, dodatki do żywności
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, food ingredients

TORIMEX is a leading supplier of functional additives
and natural raw materials for dietary supplements and
food industry. Our main aim is offering our Customers
a professional commercial support. We are looking for
innovative solutions in food industry and nutrition to be
more competitive. IFS Broker, IFS Logistics and ISO 9001:
2015 certificates guarantee high service quality and food
safety.

TOSCOBOSCO by Effetre

Hala: 1/B6

Nabiał, suplementy diety i żywność funkcjonalna, produkty spożywcze, produkty
Premium
Dairy, supplements and functional food, grocery, delicatessen
Tuscany company specialized in Truffle and delicatessen.
Cheese, chocolate and more.
Tuscany company specialized in Truffle and delicatessen.
Cheese, chocolate and more.
Via Adua 85
Castiglion Fiorentino
52-043
Italy
+39 0575 68951
Info@toscobosco.it
www.toscobosco.it

133

WYSTAWCY | EXHIBITORS

ul. Innowacyjna 8
Konstantynów Łódzki
95-050
Polska
+48 42 659 06 56
+48 42 659 06 72
poczta@torimex.pl
www.torimex.pl

TORIMEX jest wiodącym dostawcą dodatków
funkcjonalnych oraz surowców naturalnych
dla suplementów diety i przemysłu spożywczego.
Naszym celem jest oferowanie Klientom fachowych
usług handlowych. Gwarantujemy poszukiwanie
rozwiązań zapewniających ciągły wzrost
konkurencyjności. Certyfikaty IFS Broker, IFS Logistics
oraz ISO 9001:2015 zapewniają wysoką jakość usług
i bezpieczeństwo żywności.

TULIP INTERNATIONAL INC.

Hala: 1/D7c

Napoje bezalkoholowe
Non-alcoholic beverages
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13-3 Sandan-gil, Bomun
-myeon, Yecheon-gun
Gyeongsangbuk-do
36-815
South Korea
+263002580
+263002590
tulip3@tulipint.com
www.tulipint.com

Tuttocapsule

Tulip International Inc. is a world leading premium
beverage manufacturer which has been exporting to over
60 countries worldwide. After founded in 2000, we have
been achieved exporting records with the awarding
of ‘’1Million USD export tower’’ in 2001. We have been
providing aloe vera drinks as main products which are
known for healthy beverage for world market.

Hala: 1/B20

Kawa i herbata
Tea & coffee

Via A. De Francisco 135/1
Settimo Torinese
10-036
Italy
+39 0119968275
export@tuttocapsule.it
www.tuttocapsule.it
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Tuttocapsule is the first chain of capsules store in Italy
with more than 150 shops, including 16 stores abroad.
We offer the best of made in Italy, that’s why we carefully
selected the best Italian roasters and producers, both
exclusive brands and internationally known. We are
looking for partners who are willing to share and bring
our philosophy to new markets: Tuttocapsule is Italy
in a pod.

TÜV SÜD Polska

Hala: 1/C6

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others

TUVE’ DISTILLERY

TÜV SÜD Polska offers comprehensive solutions in testing,
inspection, expertise, audits and certification for entire
food chain. With the assistance of experienced team of
experts, TÜV SÜD Polska supports the activities of entities
operating on the food market by providing the necessary
knowledge on legal requirements, technology and food
safety and quality.

Hala: 1/B4

Napoje alkoholowe
Alcoholic beverages
TURIN VERMOUTH is an Italian reality that produces
excellent quality of Vermouth, Liqueurs and Spirits.
Our products are totally handcrafted and the production
process is traditional but we use modern machines.
Our products won by the years different international
and national prizes.

STRADA DEL CASCINOTTO
130
TORINO
10-040
Italy
+39 112079990
+39 11 374 76 70
sales@turin-vermouth.com
www.turin-vermouth.com
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ul. Podwale 17
Warszawa
00-252
Polska
+48 783 878 349
tuv.pl@tuvsud.com
marta.domagalska@tuvsud.com
www.tuvsud.com/pl-pl

TÜV SÜD Polska oferuje kompleksowe rozwiązania
w zakresie badań, inspekcji, ekspertyz, auditów
i certyfikacji w całym łańcuchu żywnościowym.
Przy pomocy zespołu doświadczonych ekspertów
TÜV SÜD Polska wspomaga działania podmiotów
działających na rynku żywnościowym poprzez
dostarczanie potrzebnej wiedzy z zakresu wymagań
prawnych, technologii oraz bezpieczeństwa i jakości
żywności.

UHE EXPORTS PVT LTD

Hala: 1/E4

Kawa i herbata
Tea & coffee
Producent, producent i eksporterzy czystej herbaty
cejlońskiej we wszystkich formach opakowań.
Podejmujemy się również zamówień marek własnych.

No.326, Deans Road
Maradana
01-000
Sri Lanka
+94114062826

Producer, Manufacturer and Exporters of Pure Ceylon Tea
in all form of packaging. Also we undertake private label
orders as well.
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exports@halpetea.com
www.halpetea.com

Ukraine Collective EXPO

Hala: 1/E10

Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Centrum Innowacji i Transferu
Technologii
Hala: 2/P5
Suplementy diety i żywność funkcjonalna, usługi i technologia dla branży spożywczej,
stowarzyszenia, instytucje i inne
Supplements and functional food, food services & technology, associations, institutions
and others
Uniwersytet Medyczny w Łodzi kształci przyszłych lekarzy
i specjalistów, prowadzi badania naukowe, świadczy
usługi badawcze, dysponuje specjalistyczną aparaturą,
zasobami informacyjnymi i nowoczesną infrastrukturą.
Centrum Innowacji i Transferu Technologii koncentruje się
na budowaniu szerokorozumianej współpracy
Al. Kościuszki 4
naukowców i przedsiębiorców z Polski i zagranicy,
Łódź
reprezentujących różne dziedziny.
90-419
Polska
+48 42 272 53 74

ciitt@umed.lodz.pl
www.ciitt.umed.pl
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The Medical University of Lodz educates future doctors and
specialists, conducts scientific research, provides research
services, has specialist equipment, information resources
and modern infrastructure.
Centre for Innovation and Technology Transfer focus on
building broadly understood cooperation of scientists
and entrepreneurs from Poland and abroad, representing
various fields.

Viands Sp. z o.o.

Hala: 1/E1

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, ryby i owoce
morza, produkty spożywcze
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, fish & seafood, grocery

VICTORIA CYMES SP. ZO.O.

Hala: 3/J24

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products

ul. Kołobrzeska 43
Wałcz
78-600
Polska
+48 67 258 00 91
sekretariat@cymes.pl
www.cymes.pl

Jakość od 1981 r.
Historia Victorii Cymes sięga 1981 roku. Od tego czasu
z niewielkiej wytwórni firma stała się jednym
z największych producentów soków, syropów i napojów
w Polsce, a jej produkty cieszą się uznaniem
i zaufaniem konsumentów na całym świecie.
Sukces marki to połączenie sprawdzonych receptury
z najwyższej jakości produktami.
Dziś w portfolio firmy jest ponad 160 produktów.
Quality since 1981.
The history of Victoria Cymes dates back to 1981.
Since then, the company has tutned from a small factory
into one of the largest producers of juices, syrups and
beverages in Poland, and its products are appreciated and
trusted by consumers all over the world. The brand’s
success is a combination of proven recipes with the
highest quality products. Today the company’s portfoli.
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ul. Spółdzielcza 3
Grójec
05-600
Polska
+48 486645990
+48 486645993
mail@viands.pl
www.viands.pl

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.

Vitaking

Hala: 2/N22

Suplementy diety i żywność funkcjonalna
Supplements and functional food

Lőszergyári utca 5.
Veszprém
8200
Hungary
+36 88590410

Vitaking is focused on developing and distributing
nutritional supplements and other health related
products both domestically and internationally. Our goal
is to provide a better quality of life by our natural products
to our costumer. The production is in accordance with
the strict regulation by the EU. We are proud of our
achievements and the abundance of positive consumer
feedback.
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info@vitaking.com
www.vitaking.com

Vog Polska Sp. z o.o.

Hala: 1/F6

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje alkoholowe, ryby i owoce morza, owoce
i warzywa, produkty spożywcze
Confectionary and bakery, alcoholic beverages, fish & seafood, fruit & vegetables, grocery

ul. Przemysłowa 8
Skierniewice
96-100
Polska
+48 46 835 14 40
+48 46 833 29 84
office@vog.pl
www.vog.pl
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Firma VOG Polska Sp. z o.o. powstała w 1994 roku,
początkowo pod nazwą KRESTO- Polska.
W 1999 pozyskała nowego właściciela VOG AG-austriackie
przedsiębiorstwo z centralno-europejską kompetencją,
własnymi spółkami w 7 krajach, doświadczeniem
w produkcji win i oleju jadalnego, jak również w imporcie
oraz w handlu produktami spożywczymi i przemysłowymi.
The company VOG Polska Sp. z o.o. was established in 1994,
initially under the name KRESTO-Polska. In 1999, VOG AG
acquired a new owner, an Austrian company with central
European competence, own companies in 7 countries,
experience in the production of wines and cooking oil,
as well as in the import and trade of food and industrial
products.

Hala: 1/E10

Vomond LLC

Hala: 1/E10

Warm sees

Hala: 1/E10

Wina Rodziny Sareckich

Hala: 2/K10

Napoje alkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Alcoholic beverages, healthy and organic products

ul. Bohaterów Monte Cassino
469
Bielsko-Biała
43-300
Polska
+48 33 818 33 80
poczta@prinzstefan.pl
www.prinzstefan.pl

Firma z ponad 30-letnią tradycją.
Jesteśmy producentem marek: Prinz Stefan, Rodzina
Sareckich i Wanna be Cannbie. Posiadamy w swojej
ofercie import win z Austrii, Australii, Hiszpanii i Włoch
i eksport naszych win. Prócz tego wyróżniającymi nas
usługami są konfekcjonowanie, butelkowanie dla firm
zewnętrznych czy tworzenie prywatnej etykiety.
Wszystko zgodnie z normami ISO.
A company with over 30 years of tradition.
We are the producer of the following brands: Prinz Stefan,
Rodzina Sareckich and Wanna be Cannbie.
We offer import of wines from Austria, Australia, Spain
and Italy, export of our wines. In addition, our
distinguishing services are packaging, bottling
for external companies or the creation of a private label.
Everything in accordance with ISO standards.
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Volyns’kyy Brovar craft beer

Wiadomości Spożywcze

Hala: 1/F24

Stowarzyszenia, instytucje i inne
Associations, institutions and others
Wiadomości Spożywcze to #MiejsceWInternecie,
w którym znajdziesz aktualności i pogłębioną wiedzę
na temat rynku spożywczego.

ul. Bagno 2
Warszawa
00-112
Polska
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redakcja@wiadomoscispozywcze.pl
www.wiadomoscispozywcze.pl/

Poruszamy tematy gospodarcze, technologiczne,
zrównoważonego rozwoju i ekologii. Przedstawiamy
raporty i analizy statystyczne poszczególnych sektorów.
Prezentujemy nowości rynkowe i opinie branżowe.
Wiadomości Spożywcze (Grocery News) is a Polish-language #OnlinePlatform sharing grocery news and in-depth
knowledge on FMCG & retail.
We cover economics, technology, ecology, sustainable
development in retail. Platform offers data analysis,
market reports & trends, sectors overviews, new products
and industry commentaries.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Hala: 1/D1

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe,
produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne
Confectionary and bakery, alcoholic beverages, non-alcoholic beverages, healthy and
organic products

ul. Skoczylasa 4
Warszawa
03-469
Polska
+48 695 453 434
marzena.rogozinska@
mazovia.pl
www.mazovia.pl
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Mazowsze to region rolniczy, użytki rolne zajmują
ok. 65% powierzchni województwa (13% terenów
rolnych Polski). Mazowsze to zagłębie ogrodnictwa
i sadownictwa. Mazowsze jest również wiodącym
producentem warzyw i drugim co do wielkości
producentem zbóż w Polsce.
Województwo Mazowieckie to także lider produkcji
mleka, a silną jego stroną jest również produkcja mięsa.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Hala: 2/N4

54-424
Polska
+48 71 798 58 00

wpt@technologpark.pl
www.technologpark.pl

YÖGODA TM

Wrocław Technology Park is the largest business
institution of this type in Poland, in terms of the number
of companies operating in its area. Their diversity is proof
for us that the WPT offer is adapted to the needs of
various types of business, operating on every scale.
WPT is a perfect place of operations for companies,
entrepreneurs and scientists from the research and
development sector.

Hala: 1/E10

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
kawa i herbata, marka własna & produkcja kontraktowa
Healthy and organic products, supplements and functional food, tea & coffee, private label
& contract manufacturing

9 Novobudov Street
Zaporizhzhya
69123
Ukraine
+38 0952323681
n.gorokhovskaya@gfs.com.ua
www.yogoda.com.ua

YÖGODA TM to kolekcja różnorodnych mieszanek
owocowo-jagodowych z miodem, imbirem
i przyprawami do przygotowania NATURALNEJ
HERBATY. ŻADNYCH sztucznych dodatków.
Firma GFS jest założycielem tej kategorii herbat
na Ukrainie. W naszym asortymencie znajduje się
ponad 100 pozycji mrożonych ciast i pieczywa, dań
gotowych oraz kanapek. Klientami GFS są sieci
sklepów i stacji benzynowych oraz HORECA.
YÖGODA TM is a collection of various fruit mixes with
honey, ginger, and spices to prepare NATURAL TEA.
Our GFS LLC was a founder of this tea category in Ukraine.
NO artificial flavours, colors, or food enchancers.
Our product range also includes more than 100 items
of frozen cakes and bakery, ready-made meals, and
sandwiches. GFS’ clients are the largest retail and gas
station chains and HORECA.
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Stowarzyszenia, instytucje i inne, usługi i technologia dla branży spożywczej, marka
własna & produkcja kontraktowa
Associations, institutions and others, food services & technology, private label & contract
manufacturing
We Wrocławskim Parku Technologicznym wierzymy,
że przyszłość trzeba zaprojektować, dlatego wspieramy
różne formy przedsiębiorczości. W WPT nie tylko
udostępniamy przestrzeń pozwalającą na rozwój
biznesu, ale też tworzymy społeczność ludzi
przedsiębiorczych. Oferta WPT jest dostosowana
do potrzeb biznesu różnego typu, działającego
ul. Muchoborska 18
w każdej skali.
Wrocław

Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA

Hala: 3/N3

Napoje bezalkoholowe, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy
diety i żywność funkcjonalna, marka własna & produkcja kontraktowa, produkty Premium
Non-alcoholic beverages, healthy and organic products, private label & contract
manufacturing, delicatessen
Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA jest
producentem napojów i suplementów diety w płynie
w butelkach PET w pojemnościach od 60 ml – 2 l.
Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją private label,
kontraktową, jak i również posiadamy produkty
pod własnymi markami, m.in. Frito, UltraUp i DNAQUA.
ul. Władysława Grabskiego 35 Oferujemy kompleksowe wsparcie począwszy
Zator
od pomysłu, wykonania receptury do gotowego produktu.
32-640
Polska
SAHARA is the producer of beverages and liquid dietary
+48 33 8791 758
supplements in PET bottles in the capacities of 60 ml
- 2 litres. For over 30 years we specialize in private labels,
biuro@sahara-napoje.com
contract production and we also have products under
www.sahara-napoje.com
our own brands, incl. Frito, UltraUp and DNAQUA. We offer
comprehensive support from the idea, recipe preparation
to the finished product.

Zielony Olej

Hala: 3/L3

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność funkcjonalna,
produkty spożywcze, kawa i herbata
Healthy and organic products, supplements and functional food, grocery, tea & coffee

ul. Masłomęcz 16
Hrubieszów
22-500
Polska
+48 576 252 613
biuro@zielonyolej.pl
www.zielonyolej.pl

We are a producer of unrefined cold pressed oils and dietary
supplements. Along with the changing expectations
of customers, we introduce functional food products,
including vitamins, proteins, plant extracts. We supervise
the production process from the stage of cultivation,
harvesting, storage and production to packaging and
shipping. We sell retail, wholesale and contract sales.

ZŁOTE TRADYCJE

Hala: 1/G10

Suplementy diety i żywność funkcjonalna, mrożonki, marka własna & produkcja
kontraktowa
Supplements and functional food, frozen food, private label & contract manufacturing
Jesteśmy producentem wyrobów garmażeryjnych
głęboko mrożonych.
Oferujemy zupełnie nowe smaki na Polskim rynku
wywodzące się prosto z kuchni rosyjskiej.

ul. Półwiejska 17/26
Poznań
61-888
Polska
+48 728 570 658

Nasze produkty cechuje idealnie wyrobione ciasto,
składniki najlepszego pochodzenia, pyszny farsz
starannie przygotowany przez naszych kucharzy.
Sprawdź naszą ofertę.

info@zlotetradycje.com
www.zlotetradycje.com
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Jesteśmy producentem olei nierafinowanych tłoczonych
na zimno oraz suplementów diety. Wraz ze zmieniającymi
się oczekiwaniami Klientów, wprowadzamy funkcjonalne
produkty spożywcze m.in. witaminy, białka, ekstrakty
roślinne. Nadzorujemy proces produkcji na etapie
uprawy, zbioru, przechowywania i wytwarzania aż do
pakowania i wysyłki. Prowadzimy sprzedaż detaliczną,
hurtową, jak również kontraktową

Złoto Polskie - Family Business s.c.

Hala: 3/J8

Produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne, produkty spożywcze
Healthy and organic products, grocery
Polski producent nagrodzony przez Instytut Biotechnologii
Przemysłu Rolno-Spożywczego Pucharem Jakości
najbardziej prestiżową nagrodą w kategorii produkcji
tłuszczów.
ul. Piwna 5
Kalisz
62-800
Polska
+48 627 576 319

Oleje Olandia są tłoczone na zimno. Niska temperatura
tłoczenia pozwala zachować naturalne bogactwo soli
mineralnych, witamin i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

zamowienia@zlotopolskie.pl
www.zlotopolskie.pl

Zmiany Zmiany - Najlepsze Batony w Galaktyce!

Hala: 3/J22

Wyroby cukiernicze i piekarnictwo, produkty ekologiczne, naturalne i tradycyjne,
suplementy diety i żywność funkcjonalna
Confectionary and bakery, healthy and organic products, supplements and functional
food
Od 2014 roku produkujemy jedne z najzdrowszych
batonów na rynku. Nasze produkty to prosty i krótki
skład - bez konserwantów, bez chemii, bez spulchniaczy
i aromatów - tylko 100% naturalnych składników.
Pomimo, że nie dodajemy cukru są słodkie i pyszne.
Mamy duży wybór smaków - idealne na przekąskę,
po treningu, w góry. Dla wegan, sportowców, osób
ul. Czeska Wieś 54
aktywnych i świadomych. Nie zawierają glutenu.
Czeska Wieć
49-332
We are a precursor in the production of healthy bars.
Polska
In 2014, we created a brand based only on healthy,
natural, plant-based ingredients. Our mission is to spread
healthy habits and lifestyle among the society. Our bars
info@zmianyzmiany.pl
are dedicated to a wide audience - conscious people
www.zmianyzmiany.pl
who prefer an active and healthy lifestyle, as well as
vegetarians, vegans and people on a gluten-free and
lactose-free.
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Hala: 1/G6

ZPH „Wojna”- Tradycyjne przetwory z warzyw

Hala: 1/F11

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
ZPH “WOJNA” to rodzinna firma produkująca przepyszne
przetwory z warzyw.
Nasze produkty oparte na tradycyjnych, sprawdzonych
recepturach przeniosą Cię do spiżarni pełnej smaków
stworzonej przez Piotra Wojnę-założyciela firmy.
Smak, jakość i 100% natury zamknięte w słoiku
gwarantują prawdopodobnie najlepszą ucztę
dla podniebienia. A pomidorowa z naszego koncentratu
–WOW!-nie da się tego opisać!
ul. Dąbrowa 10
Popów
42-110
Polska
+48 34 317 73 11
+48 34 317 74 17
biuro@wojna.com.pl
www.wojna.com.pl

ZPH „WOJNA” is a family business that produces delicious
vegetable preserves. Our products based on traditional,
proven recipes will take you to  “ The Pantry full of flavours”
created by Piotr Wojna, the company’s founder. The taste,
quality and 100% of nature closed in a jar, guarantee
probably the best feast for the palate. And the tomato
soup from our concentrate -WOW! -it is an indescribably!
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ZPC FLIS Sp.J.
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ColdChain
Poland
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ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS

AIR PRODUCTS SP. Z O.O.

1/C9

BERLING S.A.

1/C4

Bial-Mich sp. z o.o. sp. k.

1/C2

Dasko Logistics Sp. z o.o.

1/C5

Eco Containers

1/C18

Eliwell Controls

1/C16

Enotech group

1/C12

F.U.H. PUCH Marcin Jerzy Dorozik

1/C7

Frigipol Sp. z o.o.

1/C10

Gruau Polska Sp. z o.o.

1/C10

Mandersloot Polska Transport sp. z o.o.

1/C8

Melform Bonetto

1/C1

METROOPACK SP. Z O.O.

1/C1

NewCold Sp. z o.o.

1/C17

OLIVO Cold Logistics

1/C14

PROTECT VEHICLE SECURITY

1/C11

SolverTech Sp. z o.o.

1/C15

TÜV SÜD Polska

1/C6
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AIR PRODUCTS SP. Z O.O.

Hala: 1/C9

Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

Komitetu Obrony
Robotników 48
Warszawa
02-146
Polska
+ 48 22 440 32 00

WYSTAWCY | EXHIBITORS

infopl@airproducts.com
www.airproducts.com.pl

BERLING S.A.

Air Products jest jedną z największych na świecie firm
działającą w branży gazów technicznych i od ponad
80 lat obsługuje Klientów z wielu gałęzi przemysłu.
Jesteśmy również największym producentem suchego
lodu w Europie. Oferujemy bogaty wybór form suchego
lodu, takich jak: bloki, plastry lub granulat. Produkt
można zakupić w różnych rozmiarach i kontenerach.
Air Products is one of the world’s largest industrial gas
companies and has served customers in a wide range
of industries for over 80 years. We are also the largest
manufacturer of dry ice in Europe. We offer a wide range
of dry ice forms such as blocks, slices and pellets.
The product can be purchased in various sizes and
containers.

Hala: 1/C4

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Al. Krakowska 80a
Stefanowo
05-552
Polska
+48 22 727 84 97
+48 22 736 28 99
berling@berling.pl
www.berling.pl
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Grupa BERLING zapewnia doradztwo i fachową pomoc
techniczną, w tym dobór urządzeń i komponentów,
projekty instalacji chłodniczych lub ich części
składowych oraz szybką realizację dzięki jednemu
z największych zapleczy magazynowych w Europie.
Posiada rozbudowaną sieć serwisową na terenie całego
kraju.

Bial-Mich sp. z o.o. sp. k.

ul. Sławacinek Nowy 5ab
Biała Podlaska
21-500
Polska
+48 606 881 627
marzena.piotrowicz@
bialmich.pl
www.bialmich.com

Hala: 1/C2

Bial-Mich to doświadczony partner logistyczny
oferujący najwyższej jakości usługi transportowe.
Firma oferuje przewóz towarów wymagających
temperatury kontrolowanej. W swojej ofercie posiadamy
chłodnie: doubledeck, ze ścianą grodziową, hakowe
oraz kwiatowe. Operujemy w całej Euro-Azji. Bial-Mich
posiada własną agencje celną, która w Państwa imieniu
zgłosi każdy export, import, tranzyt!
Bial-Mich is an experienced logistics partner offering the
highest Quality of transport services. The company offers
transport of goods requiring controlled temperature.
We offer following refrigerators types: doubledeck,
with a bulkhead wall, hook and flower one. We operate
throughout Euro-Asia. Bial-Mich has its own customs
agency that will report every export, import and transit
on your behalf!

Dasko Logistics Sp. z o.o.

Hala: 1/C5

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

ul. Cisowa 14
Buk
64-320
Polska
+48 61 2246900
m.pelczynski@dasko.com.pl
www.dasko.com.pl

Dasko Logistics to ekspert w logistyce artykułów
spożywczych. Wywodzimy się z Holandii i posiadamy
oddziały w Holandii, Niemczech i Polsce. Posiadamy
kilkudziesięcioletnie doświadczenie w transporcie
chłodniczym oraz magazynowaniu artykułów
spożywczych. Z początkiem maja 2022 roku otwieramy
nowoczesną mroźnię składową w naszym oddziale
pod Poznaniem. Zapraszamy Państwa na nasze stoisko
nr C5 :-)
Dasko Logistics is an expert in food logistics.
We come from the Netherlands and have branches
in the Netherlands, Germany and Poland. We have several
decades of experience in refrigerated transport and
storage of food products. At the beginning of May 2022,
we are opening a modern cold store in our branch near
Poznań. We invite you to our stand C5! :-)
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Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Eliwell Controls

Hala: 1/C16

Enotech group

Hala: 1/C12

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

Enotech group to twój specjalista w dziedzinie produkcji
suchego lodu. Od 2001 roku zapewniamy naszym
klientom profesjonalną obsługę i innowacyjne produkty
– jesteśmy na całym świecie.To wszystko jest przyjazne
dla środowiska, wydajne i skuteczne.
Wszystkie nasze maszyny i pojemniki do suchego lodu
są projektowane i konstruowane z myślą o najwyższych
wymaganiach i pracy w trybie 24/7.

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Enotech group is your specialist for dry ice production.
We have been providing our customers with professional
service and innovative products since 2001 - and now even
worldwide. It is all environmentally friendly, efficient and
effective.
All our dry ice presses and containers are designed and
constructed with the highest demands and 24/7 operation
in mind.

F.U.H. PUCH Marcin Jerzy Dorozik

Hala: 1/C7

Usługi i technologia dla branży spożywczej
Food services & technology
Firma PUCH działa na rynku od 2001 r. Specjalizujemy
się w dziedzinie montażu i serwisu instalacji
chłodniczych oraz systemów klimatyzacyjnych.
Oferujemy kompleksową obsługę począwszy
od doradztwa, opracowania koncepcji, projektu,
dostawy, montażu i uruchomienia. Zapewniamy
obsługę serwisową, przeglądy okresowe i usuwanie
bieżących awarii.
ul. Chełmska 38
Zgierz
95-100
Polska
+48 42 6519943
puch@puchlodz.pl
www.puchlodz.pl
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PUCH has been operating on the market since 2001.
We are a dynamically developing company, specializing
in the installation and servicing of cooling systems
and air-conditioners as well as oikconditioning systems,
We offer a comprehensive service; from consulting, concept development, design, delivery, installation
and startup.

Frigipol Sp. z o.o.

Hala: 1/C10

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

biuro@frigipol.pl
www.frigipol.pl

Gruau Polska Sp. z o.o.

We are one of the oldest and most experienced transport
refrigeration companies in Europe. Our activities are
performed since 1992 and has always been related to
transport refrigeration. We cooperate with major vehicles
and refrigerated bodies manufacturers, as well as with
end customers. Our offer consists of sales, installation and
service of refrigerating units.

Hala: 1/C10

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

ul. Daszyna 29A
Daszyna
99-107
Polska
gruau@gruau.pl
www.gruau.pl

Gruau Polska to jedna z największych na rynku polskim
firm specjalizujących się w produkcji specjalistycznych
zabudów na samochodach dostawczych wszystkich
marek. Pochodząca z Francji spółka proponuje swoim
Klientom wszelkie rozwiązania dotyczące transportu
towarów w temperaturach kontrolowanych, od branży
spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej do specjalistycznych przewozów kurierskich.
Gruau Polska is one of the biggest companies on the
Polish market specializing in the production of specialized
bodies on delivery trucks of all brands. Originating from
France, the company offers its clients all solutions
concerning transport of goods in controlled
temperatures, from food, chemical and pharmaceutical
industries to specialist courier transport.
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ul. Połaniecka 22A
Częstochowa
42-209
Polska
+48 34 372 20 54

Jesteśmy jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych
firm zajmujących się chłodnictwem transportowym
w Europie.
Nasza działalność rozpoczęła się w 1992 roku i zawsze
związana była z chłodnictwem transportowym.
Współpracujemy z głównymi producentami
samochodów, producentami zabudów chłodniczych
oraz klientami ostatecznymi.
Oferujemy sprzedaż, montaż i serwis agregatów
chłodniczych.

Mandersloot Polska Transport sp. z o.o.

Hala: 1/C8

Melform Bonetto

Hala: 1/C1

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

WYSTAWCY | EXHIBITORS

Via Savigliano, 34
Monasterolo di Savigliano
12030
Italy
+39 0172 812 600
+39 0172 85991
sales@melform.com
www.melform.com

MELFORM, leader in the field of systems for the controlled
temperature transport, is an Italian company, specialized
in the study, engineering and production of insulated and
refrigerated containers for logistics and a wide range
of trays and tableware accessories for Foodservice.
MELFORM represents a reliable partner where
temperature is the essential requirement for the
QUALITY of the products.

METROOPACK SP. Z O.O.

Hala: 1/C1

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain

ul. Mickiewicza 26
Nysa
48-304
Polska
+48 77 464 44 22
biuro@metroopack.eu
www.metroopack.eu
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Głównym profilem działalności firmy jest sprzedaż
i produkcja opakowań do żywności dla gastronomii,
handlu i przemysłu. Zajmujemy się także sprzedażą
maszyn i urządzeń do pakowania żywności. Jesteśmy
największym dostawcą tego typu produktów w Polsce.
Stworzyliśmy najlepszy i najbardziej ekonomiczny
system M-C-S do pakowania dań, oparty na niezawodnych urządzeniach i wysokiej klasy opakowaniach.
The main profile of the company’s activity is the sale and
production of food packaging for gastronomy, trade and
industry. We also sell machines and equipment for food
packaging. We are the largest supplier of this type
of products in Poland. We have created the best and most
economical M-C-S system for packing dishes, based
on reliable devices and high-class packaging.

OLIVO Cold Logistics

Hala: 1/C14

Chłodniczy łańcuch dostaw
ColdChain
Jesteśmy Francuskim wiodącym producentem
kontenerów izotermicznych, jak i rozwiązań
dla łańcucha Zimna do produktów spożywczych,
farmaceutycznych oraz suchego lodu.

contact@olivo.eu
www.olivo-logistics.com/en

PROTECT VEHICLE SECURITY

Hala: 1/C11

Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej, produkty
Premium
ColdChain, food services & technology, delicatessen

ul. Cesarzowicka 5
Wrocław
52-408
Polska
+48 795 777 790
info@protect-vehicle.eu
www.protect-vehicle.eu

Jesteśmy polskim producentem oraz oficjalnym
dystrybutorem zabezpieczeń transportowych takich
marek jak: SBS Safety & Security Products BV, Maple,
Daken czy Thingfox. Posiadamy wszelkiego rodzaju
rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przewożonego
towaru dla firm transportowych, spedycyjnych czy
logistycznych.
Od 2019r. jesteśmy oficjalnym członkiem TAPA.
We are a Polish manufacturer and official distributor
of transport security brands such as: SBS Safety & Security
Products BV, Maple, Daken or Thingfox. We have all kinds
of security solutions for transported goods for transport,
spedition and logistics companies.
From 2019 we are an official member of TAPA.
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1, Boulevard
des Mineurs - ZA C. Chana
ROCHE LA MOLIERE
42230
France
+ 33 4 77 90 68 63

We are French leading producer of insulated containers
as well as solutions for Cold Chain dedicated to food,
pharma and dry ice markets.

SolverTech Sp. z o.o.

Hala: 1/C15

Chłodniczy łańcuch dostaw, usługi i technologia dla branży spożywczej
ColdChain, food services & technology

ul. Adama Mickiewicza 37/58
Warszawa
01-625
Polska
+48 536 120 141

WYSTAWCY | EXHIBITORS

info@solvertech.pl
www.solvertech.pl

TWARDZIK

Chcesz ograniczyć średnio ok. 20% kosztów transportu?
Głęboko wierzymy, że możemy Ci w tym pomóc,
od ponad 10 lat zajmujemy się analizą transportu,
planowaniem i optymalizacją tras. Obniżenie kosztów
transportu, elastyczne zarządzanie, skrócenie czasu
planowania i większy komfort pracy - to wszystko
zyskali nasi klienci, min.: z Czech, Słowacji, Wielkiej
Brytanii, Australii, Kanady i Polski.
Do you want to reduce average 20% of transport costs?
We strongly believe that we can help you with this, we’ve
been analyzing transport, planning and optimizing routes
for over 10 years. Reducing transport costs, flexible
management, reduction of planning time and greater
comfort of work - all of them gained our clients from
e.g. Czech Republic, Slovakia, Great Britain, Australia,
Canada, Poland.

Hala: 1/F21

Chłodniczy łańcuch dostaw, mrożonki, marka własna & produkcja kontraktowa
ColdChain, frozen food, private label & contract manufacturing
Nasza firma posiada bogaty asortyment produktów
mrożonych warzyw i owoców solo jak i mieszanek
warzywnych oraz owocowych. Produkty nasze są
skierowane głównie do gastronomi i na rynek HoReCa,
opakowania - woreczki 2,5 kg, kartony 10 kg.
Dysponujemy również linią produktów dedykowanych
do detalu, opakowania kolorowe 750 g oraz 450 g.
Posiadamy aktualne certyfikaty BRC oraz HACCP.
Polska

www.twardzik.com.pl
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Our company offers a wide range of frozen vegetable and
fruit products, both solo and in mixtures. Our products are
mainly intended for the catering sector and the HoReCa
market, with the following packaging: bags 2.5 kg, cartons
10 kg. We also have a line dedicated to retail sales, with
coloured packaging of 750 g and 450 g. Our quality is
proven by the valid BRC and HACCP certificates.

ColdChain
Poland
VI Targi Chłodniczych
Łańcuchów Dostaw
i Logistyki
w Temperaturze
Kontrolowanej
18-20.04.2023
EXPO XXI Warszawa

Platforma
łącząca
świat logistyki
z branżą
spożywczą!

równolegle
z targami:

DOŁĄCZ DO NAS!
www.coldchain.pl

ZŁOTY MEDAL TARGÓW WORLDFOOD POLAND

PRESTIŻOWA NAGRODA
PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRODUKTÓW
JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, SMAK

OBRADY JURY WRAZ Z DEGUSTACJĄ ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ PIERWSZEGO DNIA TARGÓW
W STREFIE ORGANIZATORA NA HALI 1.
***
ZAPRASZAMY NA OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
I CEREMONIĘ WRĘCZENIA ZŁOTYCH MEDALI LAUREATOM KONKURSU
5 KWIETNIA O GODZ. 17:00, FORUM KONFERENCYJNE NA HALI 1
***
WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE I LAUREATACH: WWW.WORLDFOOD.PL/KONKURS

Food&Drinks
EcoFood
NutraFood
Ingredients
FoodTech
Wine&Spirits

Maszyny i urządzenia
do przetwórstwa
i produkcji spożywczej
Technologia
Oprogramowanie
Automatyka i usługi IT

Alkohole luksusowe
Piwa, cydry
Wina
Wódki
i wyroby spirytusowe

Surowce i składniki
Białka i skrobie
Aromaty i barwniki
Dodatki do żywności

Żywność organiczna i naturalna
Produkty Clean Label
Produkty Free From
Produkcja kontraktowa
Naturalne surowce i dodatki

WorldFood Poland
stands with Ukraine!
Ukrainian exhibitors
of this edition:
•
•
•
•
•
•
•

BOB SNAIL - stand F4
GardenZ - stand E10
YARYCH - stand E10
KUHOVAR - stand E10
PrJSC „Obolon” - stand E10
LTD ERDKRAFT - stand E10
Volynski Browar - stand E10

#StandWithUkraine

EcoFood
Poland
VII Międzynarodowe Targi
Żywności Ekologicznej
18-20 kwietnia 2023
EXPO XXI Warszawa

Dołącz do największych targów
branży spożywczej w Polsce!
ZAPYTAJ O STOISKO
www.worldfood.pl/ecofood

info@worldfood.pl

WorldFood
Poland
IX Międzynarodowe Targi
Żywności i Napojów
18-20 kwietnia 2023
EXPO XXI Warszawa

Do zobaczenia na kolejnej edycji!
See you at the next edition!

