Lähde Lontooseen ja näe Euroopan suurin
luonnontuotealan messutapahtuma
Natural & Organic Products Europe -messumatka 6.–9.4.2019
Matkakohteena on Euroopan suurin
luonnontuotteisiin, elintarvikkeisiin,
luonnonkosmetiikkaan ja
hyvinvointituotteisiin erikoistunut
ammattitapahtuma. Tarjolla uutuuksia,
ideoita ja kontakteja. Luonnontuotteita ja
luomua. Tutustu alan uusimpaan tietoon ja
koe huhtikuinen Lontoo.
www.naturalproducts.co.uk
Messupäivien lisäksi matkalla voi perehtyä
vähittäiskauppojen luonnontuotetarjontaan
ja kerätä vinkkejä tuotteista, pakkauksista,
markkinoinnista, myymälämainonnasta ja
hinnoittelusta.
Matkan hinta: 400 euroa + alv 24 % (496 € sis. alv 24 %). Hinta sisältää Finnairin reittilennot,
lentokenttäverot ja matkustajamaksut, 1 ruumaan menevän matkalaukun (max. 23 kg),
lentokenttäkuljetukset Lontoossa hotelliin ja lentokentälle, 3 yön majoituksen jaetussa kahden
hengen huoneessa perustasoisessa London King´s Cross Royal Scot -hotellissa, hotelliaamiaiset,
kahden päivän messuliput. Yhden hengen huoneen lisämaksu kolmelta yöltä on 190 euroa.
Sitovat varaukset perjantaihin 25.1. mennessä elina.nihtila@arktisetaromit.fi Matkan pitää olla
kokonaisuudessaan maksettuna keskiviikkona 30.1. Eräpäivän jälkeen emme palauta maksua
matkustajasta johtuvissa peruutuksissa. Suosittelemme henkilökohtaista matkustajavakuutusta,
joka sisältää peruutusturvan.
Matka toteutuminen edellyttää, että matkalle osallistuu vähintään 8 henkilöä. Matkaa varten
varatut paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkanjärjestäjä on Forssan Matkatoimisto.
Lisätietoja
Arktiset Aromit ry / KALKE-hanke, Elina Nihtilä, puh 040 164 6177, elina.nihtila@arktisetaromit.fi
Opintomatka on osa Arktiset Aromit ry:n KALKE-hanketta, jota rahoittaa Kainuun ELY-keskus,
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. KALKE-hankkeen tavoitteena on edistää
Kainuun luonnontuotealaa. Matka on tarkoitettu Kainuussa luonnontuote-, elintarvike- ja
matkailualalla toimiville.
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Matkaohjelma
Lauantai 6.4.2019
• Kokoontuminen Kajaanin lentokentällä klo 04.30
• Lento: Kajaani-Helsinki AY420 05:25 – 06:45
• Lento: Helsinki-Lontoo AY1331 08:00 – 09:10
• Kuljetus lentokentältä hotelliin: London King´s Cross Royal Scot***
• Yhteinen lounas (omakustanteinen)
• Tutustuminen luonnontuotealan tuotetarjontaa ja trendeihin Oxford Streetin
tavarataloissa ja myymälöissä. Mahdollisuus tutustua Lontooseen omatoimisesti.
• Yhteinen illallinen halukkaille (omakustanteinen)
Sunnuntai 7.4.2019
• Hotelliaamiainen
• Siirtyminen messuille metrolla. (King´s Cross St. Pancras -metroasemalta noin 40 minuuttia)
• Natural & Organic Products Europe -messut (avoinna klo 9.30–17.30)
• Paluu hotelliin oman aikataulun mukaan
• Mahdollisuus yhteiseen illalliseen (omakustanteinen)
Maanantai 8.4.2019

•
•
•
•
•

Hotelliaamiainen
Siirtyminen messuille metrolla. (King’s Cross St. Pancras -metroasemalta noin 40 minuuttia)
Natural & Organic Products Europe -messut (avoinna klo 9.30–17.30)
Paluu hotelliin oman aikataulun mukaan
Mahdollisuus yhteiseen illalliseen (omakustanteinen)

Tiistai 9.4.2019
• Hotelliaamiainen
• Kuljetus Heathrown lentokentälle
• Lento: Lontoo-Helsinki AY1438 10:20–15:15
Lento: Helsinki-Kajaani AY419 15:55–17:10
Kaikki ajat ovat paikallista aikaa. Aikaero 2 tuntia. Järjestäjä pidättää oikeuden ohjelmamuutoksiin.
Osallistujat huolehtivat itse matkavakuutusturvastaan. Suosittelemme vakuutusta. Matkalle tarvitaan
voimassa oleva passi.

