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Απολογισμός Διεθνούς Έκθεσης Biofach - Vivaness 2022 

 

Από 26 έως 29 Ιουλίου τ. έ. έλαβε χώρα στη Νυρεμβέργη  η Διεθνής Έκθεση 

Biofach - Vivaness 2022 Summer Edition, η μεγάλης διεθνής εμβέλειας έκθεση 

βιολογικών προϊόντων και καλλυντικών. Η Δ.Ε. Biofach - Vivaness 2022 

προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο, η 

ημερομηνία διεξαγωγής της μετατέθηκε λόγω της σημαντικής αύξησης των 

περιστατικών covid που καταγράφονταν στις αρχές του έτους στη Βαυαρία.  

Μειωμένη απήχηση έχει η φετινή Biofach και Vivaness, στις οποίες συμμετείχαν 

2.276 εκθέτες από 96 χώρες, αισθητά λιγότεροι έναντι του 2020, ενώ σύμφωνα με τους 

διοργανωτές, την έκθεση επισκέφθηκαν περίπου 24.000 εμπορικοί επισκέπτες (μείωση 

κατά 49% έναντι 2020), οι οποίοι προέρχονται από 94 χώρες. Αξιόλογη παρουσία στη 

φετινή Biofach σε εθνικά περίπτερα είχαν εκθέτες από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 

Αυστρία και Τουρκία. 

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω έκθεση πραγματοποιήθηκε το 2021 σε ψηφιακή 

μορφή, με τη συμμετοχή 1.442 εκθετών από 82 χώρες και 13.800 εγγεγραμμένων 

επισκεπτών, ενώ το 2020 συμμετείχαν 3.792 εκθέτες από τη Γερμανία και πάνω από 

110 άλλες χώρες. Την έκθεση επισκέφθηκαν το 2020 πάνω από 47.000 εμπορικοί 

επισκέπτες.  

Στην έκθεση έλαβαν χώρα παράλληλες εκδηλώσεις, όπως το Φόρουμ Γεωργίας, 

ο ειδικός εκθεσιακός χώρος "Unpackaged", θεματικές συζητήσεις, σεμινάρια, εταιρικές 

εκδηλώσεις, διαλέξεις, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων, γευσιγνωσίες και 

πολυάριθμα workshops, για πρώτη φορά, στη Vivaness. Κεντρικό θέμα, για ακόμη 

μια φορά, της φετινής Biofach - Vivaness αποτέλεσε η σύγχρονη βιολογική γεωργία, 

η προστασία του κλίματος μέσω καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον και η 

προώθηση υγιεινών προϊόντων, τα οποία διατίθενται στον καταναλωτή μέσω 

κοινωνικά δίκαιων καναλιών εμπορικής διανομής. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η συνεχιζόμενη ενίσχυση της ελληνικής 

συμμετοχής. Στη φετινή Biofach συμμετείχαν 31 ελληνικές εταιρείες βιολογικών 

προϊόντων (έναντι 17 το 2020). H συμμετοχή 22 ελληνικών εταιρειών διοργανώθηκε 

από τις ελληνικές εταιρείες Promo Solution και Great Exhibition, ενώ συμμετοχή στην 

έκθεση είχαν και οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. 
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Όπως μας ανέφεραν οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών, η Biofach έχει 

καθιερωθεί ως χώρος συνάντησης με διεθνείς πελάτες, εταίρους και προμηθευτές, και 

εξέφρασαν την μερική ικανοποίηση τους από τη φετινή συμμετοχή επισκεπτών και 

εκθετών. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Δ.Ε. 

Biofach 2022 παράγουν βιολογικό ελαιόλαδο, ελιές, βότανα, μέλι, μανιτάρια και 

ζυμαρικά. 

Η γερμανική αγορά βιολογικών προϊόντων είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, 

άκρως ανταγωνιστική και απαιτητική ως προς την ποιότητα και τις τηρούμενες 

προδιαγραφές και συνεπώς η απόκτηση και διατήρηση μεριδίου αγοράς σε αυτήν 

προϋποθέτει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανάπτυξη σταθερών 

συνεργασιών με εμπορικά δίκτυα και εξειδικευμένα καταστήματα. Ο κύκλος 

εργασιών των βιολογικών τροφίμων και ποτών στη γερμανική αγορά ανήλθε το 2021 

σε 15,87 δις ευρώ (+5,85% έναντι 2020), με τη μεγαλύτερη ζήτηση να καταγράφεται σε 

γαλακτοκομικά, λαχανικά και δημητριακά, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 2015 - 2020 

οι γερμανοί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 24%, από 14.018 το 

2015 σε 17.350 το 2020. 

Η επόμενη Biofach – Vivaness θα πραγματοποιηθεί από 14 – 17 Φεβρουαρίου 

2023 στη Νυρεμβέργη. 


