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Απολογισμός Γιεθνούς Δκθέσεως Fruit Logistica 2019 

 
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν (06-08.02.2019) ε Γηεζλήο ΄Δθζεζε Fruit Logistica 

2019, κία εθ ηωλ ζεκαληηθωηέξωλ εθζέζεωλ ζε παγθόζκην επίπεδν ζηνλ θιάδν ηωλ λωπώλ 

νπωξνθεπεπηηθώλ. Tν 2019 ζπκκεηείραλ 3.200 εθζέηεο από 90 ρώξεο, ελώ ν αξηζκόο ηωλ 

εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ ππεξέβε ηνπο 78.000, πξνεξρόκελνη από 130 ρώξεο.  

Χώξεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπκκεηνρέο εθζεηώλ: Ιηαιία 540 (2018: 514), Ιζπαλία 388 

(2018: 381), Οιιαλδία 352 (2018: 329), Γεξκαλία 299 (2018: 283) θαη Γαιιία 229 (2018: 

235). Αθνινύζεζαλ κε ζεκαληηθά κηθξόηεξν αξηζκό ζπκκεηνρώλ: Βέιγην 106 (2018: 109), 

Διιάδα 87 (2018: 80), Η.Β. 80 (2018: 82, Αίγππηνο 78 (2018: 102), Μεμηθό 68, Κίλα 67 (2018: 

90), Η.Π.Α. 63 (2018: 58), Πνιωλία 59 (2018: 66), Αξγεληηλή 58 (2018: 62), Τνπξθία 50 

(2018: 42), Μαξόθν 44 (2018: 45), Ν. Αθξηθή 43 (2018: 41), Πνξηνγαιία 37 (2018: 43) θ.ν.θ. 

 

Η Διιάδα ζπκκεηείρε ζηε Γηεζλή Έθζεζε Fruit Logistica 2019 κε 87 επηρεηξήζεηο, 

ζπιινγηθνύο θνξείο θαη Πεξηθέξεηεο έλαληη 80 επηρεηξήζεωλ ην 2018. Οη πεξηζζόηεξεο εμ’ 

απηώλ εληάρζεθαλ ζε ζπιινγηθά πεξίπηεξα, ππό νξγαλωηηθή επζύλε θαη ζπληνληζκό ηωλ: 

- ENTERPRISE GREECE SA (19 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ν Οξγαληζκόο 

Κεληξηθώλ Αγνξώλ θαη Αιηείαο ΑΔ). Δληόο ηνπ πεξηπηέξνπ ηνπ Enterprise Greece SA 

ιεηηνύξγεζε fruit bar, ζην νπνίν πιήζνο επηζθεπηώλ είραλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηα 

ειιεληθά θξνύηα θαη ιαραληθά κέζα από ηηο εκπλεπζκέλεο δεκηνπξγίεο ζεθ γλωζηνύ 

εζηηαηνξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ. 

- GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE (38 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί, θαζώο θαη νη Πεξηθέξεηεο Πεινπνλλήζνπ, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Θεζζαιίαο, Ηπείξνπ θαη Κξήηεο),  

- NOVACERT (12 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο) θαη  

Πιήξεο θαηάινγνο ηωλ Διιήλωλ εθζεηώλ επξίζθεηαη ππό ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.virtualmarket.fruitlogistica.com/en/exhibitors?country%5B0%5D=593875&limit=

48   
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Σηα ωο άλω ειιεληθά πεξίπηεξα πξνεβιήζεζαλ νπωξνθεπεπηηθά, όπωο αθηηλίδηα, 

ξνδάθηλα, κήια, πνξηνθάιηα, θξεκκύδηα, ζπαξάγγηα, παηάηεο, θάζηαλα, ζηαθύιηα, θξάνπιεο, 

ξόδηα, θεξάζηα θ.α., ωο επίζεο πιηθά ζπζθεπαζίαο, αγξνηηθόο εμνπιηζκόο θιπ. 

Τα ωο άλω ζηνηρεία θαηαδεηθλύνπλ ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηεο έθζεζεο θαη ην γεγνλόο όηη 

ε Fruit Logistica έρεη θαηαζηεί ζεκαληηθό ζεκείν ζπλάληεζεο ηωλ παξαγόληωλ ηνπ θιάδνπ ζε 

δηεζλέο επίπεδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηνύληαη πνιιέο εθδειώζεηο, 

παξνπζηάδνληαη θαηλνηνκίεο, αιιά θαη ζηνηρεία απνινγηζηηθά γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγωγήο 

θαη ηωλ εμαγωγώλ.  

Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ζπκκεηερνπζώλ εηαηξεηώλ από ηελ Διιάδα ζηελ Fruitlogistica 

2019 επηβεβαηώλεη ηελ έληνλε επηδίωμε ηωλ Διιήλωλ εμαγωγέωλ πξνο δεκηνπξγία –

επαλάθηεζε δηαύιωλ ζπλεξγαζίαο κε ηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο. 

Οη Έιιελεο εθζέηεο θαη δηνξγαλωηέο ηωλ πεξηπηέξωλ εμέθξαζαλ ηθαλνπνίεζε από ηελ 

παξνπζία ηνπο ζηελ έθζεζε θαη από ηηο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, ελώ παξάιιεια 

δήιωζαλ ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζηελ επόκελε δηνξγάλωζε (ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Βεξνιίλν, 05-07.02.2020). 


