
                                  
 
                                                            

va invita sa participa

„CUM PĂTRUNDEM PE PIA

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

TEMELE DE DISCUȚIE: 

 Dimensiunea pieței irlandeze privind produsele organice
 Produse atractive pe pia
 Condiții de certificare, etichetare și inscripționare
 Canale de distribuție  

Urmare participării USH Pro Business la expozi
”Produs românesc pe piața irlandeză”, eveniment ce a avut loc la 
Dublin în perioada 2-3 iunie 2018, vă invităm la o întâlnire la care 
puteți alfa detalii utile privind 
organice, condiții de acces pe piață, canale de acces și alte informații 
ce vă vor ajuta în strategia dvs de export.
 

Irlanda este una din puţinele ţări 
din lume în care agricultura 
ecologică nu mai este un segment 
de nişă  ci consum de masă. Datele 
furnizate de Bord Bia indică, că 
vânzările de produse ecologice 
cresc de la an la an. 

 

                                                                         

                                                             

USH Pro Business   
va invita sa participați la workshop-ul 

 

CUM PĂTRUNDEM PE PIAȚA IRLANDEZĂ CU PRODUSE ORGANICE
-14 iunie 2018- 

          

  
  

ței irlandeze privind produsele organice 
pe piața irlandeză 

ții de certificare, etichetare și inscripționare 

Urmare participării USH Pro Business la expoziția internațională 
ța irlandeză”, eveniment ce a avut loc la 

3 iunie 2018, vă invităm la o întâlnire la care 
ți alfa detalii utile privind piața irlandeza pentru produse 

ții de acces pe piață, canale de acces și alte informații 
ce vă vor ajuta în strategia dvs de export. 

Numeroase cercetări indică 
faptul că,  peste 50% din 
consumatori preferă produse 
locale însa există interes şi 
pentru cele din străinătate. 
Românii stabiliţi în Irlanda au un 
interes tot mai mare pentru 
produse organice româneşti. 

Exista numeroase studii privind 
motivaţia în consum a 
consumatorului irlandez
Credinţa în calităţile nutriţionale 
deosebite şi beneficiile pentru 
sănătate î
irlandezi să plătească un preţ 
mai ridicat.

                                         

IRLANDEZĂ CU PRODUSE ORGANICE ?” 

 

Exista numeroase studii privind 
motivaţia în consum a 

umatorului irlandez. 
Credinţa în calităţile nutriţionale 
deosebite şi beneficiile pentru 
sănătate îi  determină pe 
irlandezi să plătească un preţ 
mai ridicat. 



                                  
 
DEZBATEREA SE ADRESEAZĂ: 

 Operatorilor din sectorul de agricultură organică: 
comercianți, certificatori
 Autorități relevante din domeniul agriculturii ecologice 
 Asociații profesionale de profil  și Clustere 
 Cooperative agricole 

 

 

Evenimentul  va avea loc la sediul
(fosta Ambasadă a Canadei, zona Piaţa Romană) în data de

Pentru informații suplimentare 
office@ushprobusiness.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Din rațiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotogr
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Busi

Ne rezervăm dreptul de a amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective.

 

                                                                         

 
Operatorilor din sectorul de agricultură organică: fermieri, producători, procesatori, 

certificatori 
ți relevante din domeniul agriculturii ecologice  

ții profesionale de profil  și Clustere  
Cooperative agricole  

va avea loc la sediul USH Pro Business, Str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, etaj 1, sector 1, Bucureşti  
ă a Canadei, zona Piaţa Romană) în data de 14  iunie 2018, începând cu ora 10.00.

 
suplimentare ne puteți contacta la telefon: 021-6500014/ 021

office@ushprobusiness.ro  sau accesați www.ushprobusiness.ro . 
 

țiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotogr
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Busi

Ne rezervăm dreptul de a amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective.

 

                                         

producători, procesatori, 

36, etaj 1, sector 1, Bucureşti  
începând cu ora 10.00. 

6500014/ 021-7943518, email 
 

țiuni legate de drepturi de autor și din dorința menținerii unor condiții optime de desfășurare a evenimentului, fotografierea sau înregistrarea audio-
video la eveniment (inclusiv folosind telefoanele mobile) nu este permisă fără acordul USH Pro Business  

Ne rezervăm dreptul de a amâna sau anula evenimentul datorită oricăror cauze obiective. 


