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Διεθνής Έκθεση Biofach – Vivaness 2023 
 

Από 14 έως 17 Φεβρουαρίου τ. έ. έλαβε χώρα στη Νυρεμβέργη  η Διεθνής Έκθεση Biofach - Vivaness 

2023, η  οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 1990. Η Biofach - Vivaness έχει μεγάλη διεθνή εμβέλεια και 

θεωρείται ως η σημαντικότερη έκθεση βιολογικών προϊόντων και καλλυντικών παγκοσμίως. Στην έκθεση έλαβαν 

χώρα παράλληλες εκδηλώσεις, όπως θεματικές συζητήσεις, σεμινάρια, εταιρικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, 

παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων και γευσιγνωσίες. 

Στη φετινή Biofach και Vivaness συμμετείχαν 2.765 εκθέτες από 95 χώρες, αισθητά περισσότεροι έναντι 

του 2022 (2.276 / 96 χώρες) ενώ σύμφωνα με τους διοργανωτές την έκθεση επισκέφθηκαν περίπου 36.000 

εμπορικοί επισκέπτες (αύξηση κατά 50% έναντι 2022), οι οποίοι προέρχονται από 135 χώρες. Αξιόλογη παρουσία 

στη φετινή Biofach σε εθνικά περίπτερα είχαν, για ακόμη μια φορά, εκθέτες από Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία 

και Τουρκία. 

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των ελληνικών εταιριών. Στη φετινή 

Biofach συμμετείχαν 37 ελληνικές εταιρείες βιολογικών προϊόντων (έναντι 31 το 2022). H συμμετοχή 30 

ελληνικών εταιρειών διοργανώθηκε από τις ελληνικές εταιρείες Great Exhibition και Promo Solution ενώ 

συμμετοχή στην έκθεση είχαν και οι Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. 

Όπως μας ανέφεραν οι εκπρόσωποι των ελληνικών εταιρειών, η Biofach έχει καθιερωθεί ως χώρος 

συνάντησης με διεθνείς πελάτες, εταίρους και προμηθευτές. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στην Δ.Ε. Biofach 2023 παράγουν βιολογικό ελαιόλαδο, ελιές, βότανα, μέλι, όσπρια, γαλακτοκομικά 

και ζυμαρικά αλλά και καινοτόμα προϊόντα, όπως βιολογικά «λειτουργικά» τρόφιμα (μέλι εμπλουτισμένο με 

πρόπολη) και φυσικά συμπληρώματα διατροφής, τα οποία προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. 

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. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεγάλες γερμανικές 

αλυσίδες λιανεμπορίου συνεργάζονται στενά με τους τοπικούς επιχειρηματικούς Συνδέσμους βιολογικών 

προϊόντων και έχουν αναπτύξει, παράλληλα, ιδιωτικές ετικέτες που συνέβαλαν καταλυτικά στην αύξηση του 

μεριδίου των πωλήσεων προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

Ο κύκλος εργασιών των βιολογικών τροφίμων και ποτών στη γερμανική αγορά ανήλθε το 2022 σε 15,3 

δις ευρώ (έναντι 15.87 δις ευρώ το 2021), με τη μεγαλύτερη ζήτηση να καταγράφεται σε γαλακτοκομικά, 

λαχανικά και δημητριακά. Άλλωστε, οι Ευρωπαίοι συνεχίζουν να είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ως προς το 

μερίδιο αγοράς βιολογικών προϊόντων. Στην πρώτη θέση η Δανία όπου το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων 

ανέρχεται σε περίπου 13 % επί της συνολικής αγοράς τροφίμων ενώ ακολουθεί η Αυστρία με 11,3 % και η Ελβετία 

με 10,8 % ενώ η Γερμανία, με μερίδιο αγοράς 6,4 %, κατατάσσεται στην Ευρώπη στην 7η θέση. 

Η επόμενη Biofach – Vivaness θα πραγματοποιηθεί από 13 – 16 Φεβρουαρίου 2024 στη Νυρεμβέργη. 


