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EKOstyl - Targi Zdrowej żywności, Stylu życia i Ekorodziny cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem osób dbających o zdrowie, kondycję czy styl życia i przyciągały tłumy
odwiedzających tę imprezę gości. Targi te również inspirowały pomysły na upominki
świąteczne oraz „zdrowe zakupy”.

Niestety z powodu pandemii tegoroczna 8 edycja tego wydarzenia musiała zostać przełożona na inny termin
(marzec 2021 r.). Organizator targów Biuro Promocji i Wystaw Astra przygotował dla wystawców i gości
odwiedzających targi inną, atrakcyjną w aktualnej sytuacji propozycję spotkania – tym razem w wersji on line pod
nazwą E-Pasaż Handlowy targów EKOSTYL, aby umożliwić wystawcom poprzednich siedmiu edycji kontynuację
kontaktów z klientami i zwiększenie sprzedaży swoich produktów. Odwiedzający targi w realu, tym razem będą
mieli w wersji online możliwość poznania i zakupu wielu ciekawych ekologicznych, prozdrowotnych produktów z
szerokiego asortymentu udostępnionego w Pasażu targów EKOstyl – funkcjonalnej platformie zakupowej.
Główne kategorie produktów to: Zdrowa żywność, EKO Mięso i Wędliny, EKO Kosmetyki, Zdrowie i Odporność, Eko
Dom, EKO Rodzina.
Najpopularniejszy segment to oczywiście zdrowa żywność. Będą m. in. pieczywa, sery, mięso i wędliny, miody, zioła,
kawy, herbaty, słodycze, przetwory itd., a do tego smakowite specjały z krajów bałkańskich, a także z Gruzji.
Drugi segment to kosmetyki naturalne, bezpieczne dla człowieka i jego otoczenia. I tutaj również wybór jest bardzo
szeroki, wzbogacony dodatkowo o bezpieczne dla środowiska akcesoria i środki czystości. Do tego trzeba dodać
cały dział zdrowia - suplementy diety, ziołolecznictwo i dietetyka, czyli wzmacnianie od środka. Nie zabraknie
również ciekawych propozycji w pozostałych działach.
W Pasażu będzie wiele atrakcyjnych promocji, okazji i prezentowych przecen! A to wszystko na ekranach
komputerów i telefonów zainteresowanych. Trzeba to osobiście sprawdzić – www.pasazekostyl.pl
W dobie zanieczyszczonego środowiska, skażonej żywności i zalewie wszechobecnej chemii - warto poszukać
zdrowej alternatywy (co roku każdy z nas zjada ponad 2 kg konserwantów, emulgatorów, sztucznych barwników,
zawartych w oficjalnie sprzedawanej żywności). Taką alternatywą jest ekologiczny styl życia. Prezentowane w
internetowym Pasażu targów EKOstyl produkty mają jeden wyróżnik, są produkowane dla dobra człowieka, służą
zdrowiu, dodają energii i podnoszą jakość życia. Doświadczenia ostatnich miesięcy upewniają nas w przekonaniu, że
warto zainwestować w zdrowe i ekologiczne produkty, wzmacniające nasz układ odpornościowy, zarówno w walce
z Covid - 19, jak i z sezonowymi chorobami.
Pasaż Handlowy EKOstyl dedykujemy tym wszystkim, którzy dbają o zdrowie swoje i swoich bliskich, którzy wybrali
ekologiczny styl życia. Dlatego w tym roku zapraszamy na zakupy poprzez portal www.pasazekostyl.pl, który jest
czynny przez cały grudzień. Warto skorzystać z okazji do zdrowych, świątecznych zakupów i wartościowych,
niebanalnych upominków świątecznych.
Organizatorem Pasażu targów EKOstyl jest Biuro Promocji i Wystaw Astra.

