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FRUIT ATTRACTION 2018: 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

ΜΑΔΡΙΤΗ, 23-25.10.2018 

 

 

Η δέκατη έκδοση της Διεθνούς  Έκθεσης FRUIT ATTRACTION στον τομέα των φρούτων και 

λαχανικών, θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Οκτωβρίου στις 11.30 στην IFEMA (τον 

επίσημο διοργανωτή εκθέσεων  Μαδρίτης), υπό την προεδρία του  Υπουργού Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, D. Luis Planas. 

H FRUIT ATTRACTION διοργανώνεται από την FEPEX (Ισπανική Ομοσπονδία 

Παραγωγών-Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών) και την IFEMA και συνεχίζει να 

διευρύνεται, καθώς θα συμμετέχουν 1600 εταιρείες – εκθέτες, 16% περισσότεροι από την 

προηγούμενη έκθεση, συμπεριλαμβάνοντας 70.000 επαγγελματίες από 120 χώρες, (τα 

περίπτερα 3, 5, 6, 7, 8, 9,19 της IFEMA). 

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί ένα ευρύ πρόγραμμα 

επιχειρηματικών συνεδρίων και ημερίδων που θα συμπληρώσουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσες για το κοινό. 

Ακόμη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, θα λάβει χώρα το «World Fresh Forum», το οποίο 

αποτελεί επιχειρηματικό και θεσμικό δίκτυο, υπό την προεδρία της Υπουργού Βιομηχανίας 

και Εμπορίου, κα Xiana Margarita Mandez, η οποία θα αναλύσει τις ευκαιρίες 

διαπραγμάτευσης και τις προκλήσεις που υφίστανται στο εμπόριο, στις προσκεκλημένες 

τιμώμενες χώρες σε αυτή την έκθεση: Σαουδική Αραβία και Καναδά. 

Ακόμη, θα λάβει χώρα ο εορτασμός της 10ης επετείου της FRUIT ATTRACTION στην 

κεντρική πλατεία της IFEMA στις 23 Οκτωβρίου απο τις 20.00 μέχρι και τις 23.00. Η 

εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην FRUIT ATTRACTION 

και της ανάδειξής της σε ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια γεγονότα στον συγκεκριμένο 

τομέα. 

Η ελληνική συμμετοχή στην φετινή FRUIT ATTRACTION 2018 αναμένεται τρεις φορές 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή, αναβαθμισμένη ποιοτικά και ποσοτικά, τόσο μέσω 

μεμονωμένων συμμετοχών όσο και μέσω του Project FRESKON GREECE, μία 

πρωτοβουλία του διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών FRESKON που 

διοργανώνει ο ελληνικός φορέας ΔΕΘ ΗΕLEXPO στη Θεσσαλονίκη. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης βρίσκεται σε επικοινωνία με τις συμμετέχουσες εταιρείες και τον 

φορέα ΔΕΘ ΗΕLEXPO, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχημένη παρουσία της 

ελληνικής συμμετοχής. 


