
Ekologiska Branschdagen
& 

Ekogalan 2016
28 januari 2016

Plats: Grand Hôtel, Stockholm 

”Ekomarknadens stora mötesplats”

Inbjudan till
Pristagare Ekogalan 2015

Vinnare Ekogalan 2015
Övre raden fr.v: Åsa och Mikael Berglund ( Buckarby Lantbruk) Årets Nybyggnation för hållbart 
jordbruk, Nils Wetterlind (Scandinavian Organics) Årets Garant Ekostjärna, Johan och Jenny 
Granefeldt (Jussö Gård) Årets Omläggare
Nedre raden fr.v: Anette Jacobsson och Malin Östbring (Coop 
Forum, Lund) Årets Ekobutik, Gustav Samuelsson och Linnea Stark, (Väderstad Verken) 
Årets Ekoföretag

Ekologiska Branschdagen och Ekogalan 
genomförs i samarbete med:

Arrangör:
Arrangör:



Anmäl dig nu! 
Anmälan sker på hemsidan www.ekoweb.nu 
eller cecilia@agroide.se, 0708-15 25 99. 

Kostnad 5.000 kr + moms

Detta ingår i dagen:
Marknadsseminarium, Marknadsrapport, 
Prisutdelning. Lunchbuffé, eftermiddagskaffe, 
mousserande dryck samt tilltugg.
Givetvis ekologiskt och så svenskt det går! 
Unik ekologisk marknadsrapportering,  
spännande nya kontakter och utställare! 

Extra tillval:
Det finns möjlighet att boka rum till rabatterat pris 
på Grand Hôtel. För övernattare på Grand Hôtel 
och andra intresserade så upprepar vi fjolårets 
succé med middag till självkostnadspris  
(ca 800 kr per kuvert), efter 20:00 den 28/1. 
Ange vid anmälan på hemsidan www.ekoweb.nu, 
eller cecilia@agroide.se, 0708-15 25 99.

Klädsel:
Overall eller kostym, kom som du är! 

Dagsprogram Ekologiska Branschdagen  & Ekogalan 2016

9.00 - 10.30 Drop in med registrering och kaffe – mingel i Vapensalen  
 och strömsalongerna vid utställarna

10.30 - 10.45 Invigning med presentation vid borden

10.45 - 12.00 Arla – marknadsutveckling, trender och framtid

 Råvarumarknaden i Sverige - Kommentarer från aktörer på kött,  
 ägg, spannmål och grönsaker

12.00 - 13.00 Mingelbuffe i Vapensalen och strömsalongerna vid 
 utställarna

13.00 - 13.40 Mervärden i ekologiskt lantbruk - Varför kostar det mer att 
 producera ekologiska råvaror?

13.40 - 14.00 Offentlig marknad, kommentarer från aktörerna

14.00 - 14.30 Fika & mingel i Vapensalen och strömsalongerna vid 
 utställarna

14.30 - 15.40 Detaljhandel - Försäljning, prognos och trender 
 (ICA, Coop, Axfood, Bergendahl, Lidl)

15.40 - 16.00 Paus - Mingel i Vapensalen och strömsalongerna vid 
 utställarna

16.00 - 16.30 Internationell marknadspaning. Sammanställning försäljning  
 eko-marknaden 2015, samt prognos för 2016.

16.30 - 17.30 Ekogalan, prisutdelning i kategorierna med mousserande och  
 tilltugg

Konfrencier: Svante Kaijser

20.00 -  * Middag i spegelsalen för deltagare på dagen
 (Obs! extra tillval, här träffas vi under lättsamma former.

Priset är gjort av 
glaskonstnären
Eva Ullberg från Lidköping

Prisutdelning under Ekogalan 2016 genomförs i följande kategorier:
 

Årets Garant Ekostjärna, 
sponsras av 

Till ett företag/person som med nytänk-
ande och affärskänsla har utvecklat ett 
eller flera led i värdekedjan ”Från idé 
till butik” så att konsumentens urval av 
prisvärda ekologiska och klimatsmarta 
produkter i hyllan ökar.

Årets Omläggare, 
sponsras av 

Till en person eller ett företag som under året 
ställt om till KRAV-certifierad produktion och 
som är ett föredöme genom att visa prov på 
mod, kreativitet och affärsmässighet.

Årets Ekobutik, 
sponsras av 
Till en butik som arbetar med att aktivt öka 
tillgängligheten, exponeringen och försälj-
ningen av närodlade ekologiska frukter och 
grönsaker och därmed bidragit till att öka 
intresset från konsumenten 
och öka efterfrågan på ekologiskt

Årets Nybyggnation för hållbart 

jordbruk ,sponsras av 

Till ett lantbruksföretag som satsat på en 
modern, energieffektiv, miljö – och djurvänlig 
byggnation i harmoni med omgivande miljö – 
och som genom sitt nytänkande tagit byggandet 
inom lantbruket ett steg längre.

Årets Rådgivare: 
Till en person som på ett initiativrikt sätt 
genom sin rådgivande roll bidragit till att 
öka lönsamheten, effektiviteten inom 
svenskt ekologiskt jordbruk.


