
Спеціалізована виставка екологічних товарів, 

крафтової продукції, інновацій та послуг для 

здорового способу життя, філософія існування в 

стилі «еко» 

Місце проведення 

Організатор:  
 

Запорізька торгово-промислова палата 

 

вул. Перемоги 70-б 

ЗАПОРІЖЖЯ 



Філософія заходу: 

просування екологічних товарів, інновацій та послуг для 

здорового способу життя, філософія існування в стилі «еко» 

Основні напрямки виставки: 

крафтові продукти харчування 

органічні продукти харчування 

фермерська продукція 

натуральна косметика 

засоби прибирання, екологічно безпечна побутова хімія 

різноманітні товари «еко» повсякденного споживання 

екоіграшки 

вироби hand-made, аксесуари 

 



презентація серед широкого кола споживачів та просування 

продукції місцевих виробників 

особисте спілкування виробника зі споживачем – основна 

перевага 

крафтові та органічні продукти, екостиль як філософія, 

популяризація здорового способу життя 

торгівля 

обмін досвідом 

створення площадки для зустрічей із потенційними партнерами, 

представників торговельних мереж  

популяризація здорового і активного способу життя 

охорона навколишнього середовища 

Завдання заходу: 



Сучасний споживач все частіше замислюється над якістю та змістом 

продуктів, що використовує у повсякденні, особливу увагу приділяючи 

продуктам харчування, косметичним засобам, товарам побутової хімії, 

дитячим іграшкам, прискіпливо обираючи безпечний та екологічний товар 

для себе та своєї родини. 

Екологічні, органічні та крафтові продукти стали справжнім трендом. З 

кожним роком ця сфера становиться все популярнішою, все більше 

споживачів стають прихильниками не тільки здорового способу життя, але й 

намагаються урізноманітнити своє споживання смачними та ексклюзивними 

продуктами. Торговельні мережі все більше звертають увагу на маленькі 

крафтові виробництва з підвищеними екологічними стандартами та охоче 

співпрацюють з ними, чим привертають неабияку увагу своїх клієнтів. І ця 

тенденція тільки поширюється та має великі перспективи для розвитку. 

  

 



Вартість участі Ціни вказані з урахуванням ПДВ (20%) 



Терміни 

Подача заявок та укладання Договору на участь:  

до 6.09.2021 

Попередня cплата 30 %  від суми участі протягом  

3-х банківських днів з дати реєстрації Договору. 

Остаточна cплата за участь: до 07.09.2021 

 

  

З питань участі просимо звертатись до оргкомітету: 

Запорізька торгово-промислова палата, 

(061) 213-50-26, (050) 486-30-75, (067) 600-31-35 

e-mail: expo4@cci.zp.ua 

 

www.expo.zp.ua 
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