
 

 

 
Prosjekt Eufori: vellykket avslutning av første runde med salgsfremmende 

aktiviteter på norske salgssteder 
 
 
Fra torsdag 18. august til mandag 5. september ble det gjennomført 50 salgsfremmende arrangementer i 3 
utsalgssteder i Oslo, Lillestrom og Frogner, med sikte på å øke bevisstheten om de særegne produksjons-, 
kvalitets- og sanseegenskapene til europeisk frukt og grønnsaker av høy kvalitet. Over 7000 forbrukere ble 
nådd og neste runde er planlagt til høsten 
 
 
Første fase av salgsfremmende aktiviteter i Norge er nettopp avsluttet. Dette er en del av «Euphoria» -
prosjektet, et program for markedsføring av og informasjon om kvaliteten på europeisk frukt- og 
grønnsaksproduksjon, gjennomført med støtte fra Den europeiske union. 
 
En syklus med 50 salgsfremmende arrangementer ble gjennomført fra 18. august til 5. september for å øke 
forbrukernes bevissthet og verdsettelse av de unike egenskapene til europeisk frukt og grønnsaker. 
Kontrollerte og garanterte produksjonsprosesser som gir trygge produkter med kvaliteter og 
sanseegenskaper som er like unike som stedene de kommer fra. 
Ved hjelp av kvalifiserte og opplærte vertinner nådde aktiviteten over 7000 forbrukere som fikk nyttig 
informasjon og verktøy for å hjelpe dem å bli mer bevisste når de kjøpte frukt og grønnsaker av europeisk 
opprinnelse i fremtiden. 
 
De mest aktive forbrukerne ble også gjort kjent med den eksklusive og innovative "Enjoy Good Food" -
emballasjen, dvs. en kjølepose laget av fuktbestandig papir, med isoterm innvendig og borrelåslukking, 
som inneholder et utvalg av utmerket frukt og grønnsaker av europeisk opprinnelse, og som kan gjenbrukes 
til shoppingturer og lagring av frukt og grønnsaker hjemme.  
 
Euphoria-prosjektet vil nå slå av rampelyset i noen uker, akkurat lenge nok til at sesongproduksjonen kan 
presentere en ny kurv med utmerkede produkter for oktober måned. Ytterligere 50 kampanjearrangementer 
er planlagt for høsten, med Alto Viterbese IGP potet, Tonda Gentile Romana hasselnøtt og mange typiske 
høst/vinter grønnsaker. 
 
 
For å holde deg kontinuerlig oppdatert om aktiviteten til «Euphoria»-prosjektet, kan du fortsatt besøke 
nettstedet https://enjoygoodfood.eu/ og følge prosjektsidene på sosiale medier: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/EnjoyGoodFood.no/ 
Instagram: https://www.instagram.com/enjoygoodfood.no/ 
 
 




