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Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (07-09.02.2018) ε Γηεζλήο ΄Δθζεζε Fruit Logistica 2018, κία εθ 

ησλ ζεκαληηθνηέξσλ εθζέζεσλ ζε παγθόζκην επίπεδν ζηνλ θιάδν ησλ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ. Η 

Fruit Logistica 2018 θξίλεηαη ελ γέλεη επηηπρεκέλε, θαηαγξάθεη δε ην 2018 ηελ πςειόηεξε ζηελ 

ηζηνξία ηεο ζπκκεηνρή εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ, νη νπνίνη, πξνεξρόκελνη από 130 ρώξεο, μεπέξαζαλ ηηο 

77.000 (2017: 76.238). Δπί πιένλ, ν αξηζκόο ησλ, πξνεξρνκέλσλ από 84 ρώξεο, εθζεηώλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ έθζεζε αλήιζε ζε 3.231 (2017: 3.077 εθζέηεο από 84 ρώξεο).  

 

Χώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο: Ιηαιία 514 (2017: 503), Ιζπαλία 381 (2017: 366), 

Οιιαλδία 329 (2017: 319), Γεξκαλία 283 (2017: 284) θαη Γαιιία 235 (2017: 249). Αθνινύζεζαλ κε 

ζεκαληηθά κηθξόηεξν αξηζκό ζπκκεηνρώλ: Βέιγην 109 (2017: 104), Αίγππηνο 102 (2017: 87), Κίλα 90 

(2017: 64), Η.Β. 82 (2017: 81), ζηε 10ε ζέζε ε Διιάδα κε 80 ζπκκεηνρέο, (2017: 68), Πνισλία κε 66 

(2017: 62), Αξγεληηλή κε 62 (2017: 66), Μεμηθό κε 6 (2017: 60), Η.Π.Α. 58 (2017: 53), Μαξόθν 45 

(2017: 54), Πνξηνγαιία 43 (2017: 42), Τνπξθία 42 (2017: 48) θαη Ν. Αθξηθή 41 (2017: 42).  

 

Δηδηθώηεξα, ε Διιάδα ζπκκεηείρε ζηε Γηεζλή Έθζεζε Fruit Logistica 2018 κε ζεκαληηθή 

παξνπζία 80 επηρεηξήζεσλ, έλαληη 68 επηρεηξήζεσλ ην 2017, ππό ην ζπληνληζκό ησλ δηνξγαλσηώλ 

ENTERPRISE GREECE SA (ππνζηήξημε 20 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο), 

GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE (ππνζηήξημε 26 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο), NOVACERT (ππνζηήξημε 12 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο) θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Δθ ησλ ζπκκεηερνπζώλ 

επηρεηξήζεσλ (8) πξνέξρνληαλ θαη ππνζηεξίδνληαλ από ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη αληίζηνηρα 

(4) από ηελ Πεξηθέξεηα Ηπείξνπ, ελώ ζηελ Έθζεζε ζπκκεηείραλ αθόκε επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί από ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ηνλ Οξγαληζκόο Αγνξώλ 

θαη Αιηείαο ΑΔ (ππό ηελ αηγίδα ηεο ENTERPRISE GREECE SA). Σην πεξηζώξην ηεο Έθζεζεο 

δηνξγαλώζεθαλ επίζεο 2 ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ην Γξαθείν καο. Σηε κία δε 

εμ απηώλ, ε νπνία επηθεληξώζεθε ζηελ αλάδεημε πξντόλησλ Κξήηεο, ην Γξαθείν καο πξνέβε ζε 

παξνπζίαζε ηεο γεξκαληθήο αγνξάο Νσπώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ θαη ζε δπλαηόηεηεο αλάθηεζεο θαη 

παγίσζεο ειιεληθώλ κεξηδίσλ αγνξάο. Τα θπξηόηεξα νπσξνθεπεπηηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα 

ειιεληθά πεξίπηεξα ήηαλ: Αθηηλίδηα, ξνδάθηλα, κήια, πνξηνθάιηα, θξεκκύδηα, ζπαξάγγηα, παηάηεο, 

θάζηαλα, ζηαθύιηα, θξάνπιεο, ξόδηα, θεξάζηα θ.α., αιιά επηπιένλ θαη πιηθά ζπζθεπαζίαο – δηαλνκήο, 

αγξνηηθόο εμνπιηζκόο.  
 

Σύκθσλα κε έξεπλα, ην 90 % (2017: 87%) ησλ εθζεηώλ έκεηλε πνιύ ηθαλνπνηεκέλν από ηε 

ζπκκεηνρή ζηελ έθζεζε, ην 46 % (2017: 43%) απηώλ πξαγκαηνπνίεζε λέεο παξαγγειίεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ελώ ην 90 % (2017: 86%) αλακέλεη επίηεπμε ζπλεξγαζηώλ κεηά ην πέξαο ηεο 

έθζεζεο. 
 

Η ζπκκεηνρή μέλσλ επαγγεικαηηώλ επηζθεπηώλ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή, θπκαηλόκελε πεξί ην 82 % 

ηνπ ζπλόινπ. Ιδηαίηεξα πςειό, 96 % (2017 98%), ήηαλ επίζεο ην πνζνζηό ησλ επηζθεπηώλ πνπ 

δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ έθζεζε, ελώ ην 95 % ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ όηη ζα πξόηεηλαλ 



ηελ Έθζεζε ζε θάπνηνλ ηξίην. Τν 83 % ησλ επηζθεπηώλ απέθηεζαλ λέεο εκπνξηθέο επαθέο, ελώ 

πεξηζζόηεξα από ηα ¾ απηώλ πξνζβιέπνπλ ζε ζύλαςε ζπκθσληώλ κεηά ην πέξαο ηεο έθζεζεο. 

 

Δπί μέροσς Δκδηλώζεις καηά ηη διάρκεια ηης ΄Δκθεζης 

  Fresh Produce Forum 

 Σην πιαίζην ηεο έθζεζεο δηνξγαλώζεθε ην 37
ν
 Σπλέδξην  Νσπώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ, ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νθηώ εηδηθέο εθδειώζεηο κε ζέκαηα ζπδήηεζεο ηηο παξνύζεο θαη 

κειινληηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ, κε έκθαζε ζηηο επί κέξνπο 

όςεηο ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ λσπώλ πξντόλησλ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν 

ζηε δηαηξνθή θαη ζπληζηά λεπξαιγηθό παξάγνληα ηεο νηθνλνκίαο.  

  Fruit Logistica - Βραβείο Καινοηομίας 2018  
 Ο ζεζκόο ηνπ ελ ιόγσ βξαβείνπ, πνπ δηνξγαλώλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη από ηνλ εθζεζηαθό θνξέα 

ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ην πεξηνδηθό Fruchthandel Magazine, απνηειεί κηα αλαγλσξηζκέλε δηάθξηζε ζηνλ 

θιάδν ησλ λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ κε θξηηηθή επηηξνπή πνπ απνηειείηαη από επαγγεικαηίεο ηνπ 

ρώξνπ θαη αθνξά ζε θαηλνηόκα πξντόληα πνπ δηαθηλήζεθαλ πξόζθαηα ζηελ αγνξά. Τν Βξαβείν 

Καηλνηνκίαο 2018 απνλεκήζεθε ζην γεξκαληθό πξντόλ: «Pook Coconut Chips» ηεο εηαηξείαο 

PookSpaFoods. Τε δεύηεξε θαη ηξίηε ζέζε, αληηζηνίρσο, θαηέιαβαλ νη ληνκάηεο ζηελ απόρξσζε ηνπ 

ζθνύξνπ θαθέ, πξνέιεπζεο Ιζπαλίαο, νλόκαηη: «Adora», θαζώο θαη ην ραξηί πνπ παξαζθεπάδεηαη από 

ρόξην, ηνπ ραξηνπνηείνπ Scheufelen από ηελ Γεξκαλία. 
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