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                                                                                                        Μαδρίτη, 25 Οκτωβρίου 2019 

 

 

FRUIT ATTRACTION 2019 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΜΑΔΡΙΤΗ. 22-24.10.2019 

 

Γενικά 

 

Η ενδέκατη διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία διοργανώθηκε από 22 έως και 

24 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη, στις εγκαταστάσεις της IFEMA (Institución de Feria de Madrid), 

επίσημου διοργανωτή εκθέσεων της πόλης, σε συνεργασία με την Ισπανική Ομοσπονδία 

Παραγωγών-Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών (FEPEX). Τα εγκαίνια της έκθεσης 

πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 στις 12μμ σε κεντρικό χώρο της ΙFEMA, υπό 

την προεδρία του υπηρεσιακού Ισπανού Υπουργού Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, κ. D. Luis 

Planas. 

Η φετινή έκθεση ήταν ακόμα μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες των  προηγούμενων ετών, τόσο σε 

συνολικό χώρο, ο οποίος ξεπέρασε τις 55.000 τ.μ., καταλαμβάνοντας τα περίπτερα 

3,4,5,6,7,8,9,10, όσο και στο σύνολο των εκθετών και επισκεπτών της έκθεσης. Το σύνολο των 

εταιρειών που συμμετείχαν ως εκθέτες έφθασε τους 1.800, 12% περισσότεροι από το 2018. Την 

έκθεση υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν 90.000 επιχειρηματίες και εκπρόσωποι του χώρου, από 

130 χώρες. Εκτός των φρούτων και λαχανικών, στην έκθεση παρουσιάστηκαν και μία σειρά 

άλλων προϊόντων, όπως ξηροί καρποί, βότανα, κονσερβοποιημένα προϊόντα και φυτά. 

Παράλληλα, διοργανώθηκαν επιπλέον δραστηριότητες και ομιλίες, όπως η ημερίδα, με αφορμή 

την επικείμενη έξοδο του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε., στην οποία έγιναν αναφορές για τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος από την εν λόγω αποχώρηση καθώς και μέτρα για τη 

μείωση της επίπτωσης στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Επιπλέον, έλαβαν μέρος εργαστήρια 

αναφορικά με τον κλάδο των φυτών και λουλουδιών, όπως το Flower and Garden Forum, το 

οποίο διοργανώθηκε με αφορμή την ενίσχυση της διανομής των εν λόγω προϊόντων σε 

σουπερμάρκετ.  

Στην ενδέκατη έκδοση της Fruit Attraction, ειδική πρόσκληση ως χώρες είχαν οι μεγάλες 

ασιατικές δυνάμεις, ήτοι η Κίνα, η Ινδία και η Σιγκαπούρη, εξαιτίας των ευκαιριών που 

προσφέρονται στο εμπόριο φρούτων και λαχανικών στις εν λόγω αγορές. Οι τρεις 

προαναφερόμενες χώρες ήταν και οι πρωταγωνιστές του World Fresh Forum,  το οποίο 

διοργανώθηκε το διήμερο 23 και 24 Οκτωβρίου από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, σκοπός 

του οποίου ήταν η επιχειρηματική δικτύωση και οι εμπορικές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητες σε αυτές τις χώρες.  
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Ακόμη, οι εθνικές συμμετοχές της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας δέσποζαν στην 

έκθεση, όπως και των χωρών Λατινικής Αμερικής, με κυριότερες το Εκουαδόρ, το Περού, την  

Κόστα Ρίκα και τη Βραζιλία. Έντονη η παρουσία και των αντιπροσωπευτικότερων αυτόνομων 

κοινοτήτων στον κλαδο των φρούτων και λαχανικών, όπως η Ανδαλουσία, η Εστρεμαδούρα και 

η Βαλένθια.  

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, απονεμήθηκαν τα βραβεία Precios Accelera a la Innovación 

y el Emprendimiento στις επιχειρήσεις που βοήθησαν στην ανάπτυξη του τομέα με τις δικές τους 

καινοτομίες, οι οποίες ήταν καθοδηγούμενες από τη βιωσιμότητα, την εφαρμοσμένη τεχνολογία 

και τη γενικότερη γνώση του τομέα. Τα βραβεία αποτέλεσαν μέρος της γενικότερης θεματικής 

της έκθεσης για την καινοτομία (Innovation Hub) σε όλες τις φάσεις της παραγωγής και διανομής 

των γεωργικών και μεταποιημένων προϊόντων.   

Προκειμένου οι επαγγελματίες να δικτυωθούν καλύτερα και να αναπτύξουν το δίκτυό τους, στο 

χώρο της έκθεσης διαμορφώθηκε το σαλόνι επιχειρηματικής δικτύωσης (Business Centre), στο 

οποίο εκθέτες και επισκέπτες πραγματοποίησαν επαγγελματικές συναντήσεις και συνεργασίες.  

Η κατανάλωση των φρούτων στην Ισπανία αυξήθηκε τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους 

κατά 2,2% ενώ τα νοικοκυριά δαπάνησαν 1% περισσότερο από όσο την προηγούμενη χρονιά 

για την αγορά των εν λόγω προϊόντων, με μεγάλη αύξηση να σημειώνεται στις φράουλες και στα 

πορτοκάλια. Παρόμοια ήταν η τάση στην αγορά των λαχανικών, των οποίων αν και η 

κατανάλωση παρέμεινε σταθερή, η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5,1%. 

Η ελληνική συμμετοχή 

Η Ελληνική συμμετοχή στη φετινή έκθεση της Fruit Attraction απαριθμούσε συνολικά 33 

επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Project FRESKON GREECE, η πρωτοβουλία του διεθνούς 

εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών FRESKON που διοργανώνει ο ελληνικός φορέας 

ΔΕΘ-HELEXPO κατασκεύασε για τρίτη συνεχή χρονιά το ελληνικό περίπτερο, στο οποίο 

συμμετείχαν 21 επιχειρήσεις καθώς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η αποστολή ήταν 

αναβαθμισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, τόσο ποιοτικά όσο και αριθμητικά, καθώς το 

τρέχον έτος, πέραν του μεγαλύτερου αριθμού εταιριών, το περίπτερο καταλάμβανε χώρο 315 

τ.μ. έναντι 200 τ.μ. της έκθεσης το 2018. Σημειώνεται ότι το εθνικό περίπτερο ήταν άρτια 

οργανωμένο και σε καλή θέση στον εκθεσιακό χώρο (περίπτερο 10), ενώ αναδείκνυε άριστα τα 

ελληνικά προϊόντα και τη δυναμικότητα της χώρας μας στον τομέα των φρούτων και λαχανικών. 

Η επισκεψιμότητά του ήταν αυξημένη, τόσο από Ισπανούς επιχειρηματίες όσο και από διεθνείς, 

οι οποίοι αποκόμισαν θετικές εντυπώσεις για τα ελληνικά προϊόντα αλλά και τον επιχειρηματικό 

κύκλο της χώρας μας, σύμφωνα με όσα αποκόμισε το Γραφείο μας, συνομιλώντας μαζί τους. 

Πέραν του περιπτέρου του Project FRESKON GREECE, στην έκθεση συμμετείχαν τέσσερις 

ελληνικές επιχειρήσεις (Fitotechniki, Ina Plastics SA, Protofanousi Fruits SA, Daios Plastics SA), 

με αυτόνομη συμμετοχή. Το Γραφείο μας συνάντησε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και 

συνομίλησε μαζί τους, καταγράφοντας τα αιτήματά τους και τις παρατηρήσεις τους.  

Τα προφίλ του συνόλου των συμμετεχουσών ελληνικών εταιρειών απαντώνται στο παράρτημα. 
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Τέλος, συναντήσαμε αρκετούς Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι συμμετείχαν ως παρατηρητές της 

κλαδικής έκθεσης, προκειμένου να εξετάσουν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους για το 2020, 

όπως η μεγάλη εταιρία Αgrexpo SA.  

Το σύνολο των Ελλήνων εκθετών και επισκεπτών χαρακτήρισε την ισπανική αγορά φρούτων 

και λαχανικών ιδιαίτερα ελκυστική καθώς κατά γενική ομολογία πρόκειται για έκθεση με 

υπολογίσιμο πλέον μέγεθος, εξαιρετικά λειτουργική και αποτελεσματική, σύμφωνα με τους 

συνομιλητές μας, σε σχέση με τις αντίστοιχες μεγάλες εκθέσεις που πραγματοποιούνται ετησίως 

λ.χ. στη Γερμανία ενώ όλοι τόνισαν τη σπουδαιότητα της περαιτέρω ανάπτυξης του εμπορίου με 

τους εδώ επιχειρηματίες. Λόγω των ομοειδών καλλιεργήσιμων προϊόντων Ελλάδος και Ισπανίας, 

ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην περίπτωση που η εσωτερική παραγωγή 

ορισμένων προϊόντων παρουσιάζει μείωση, καθώς αυτό δίνει τη δυνατότητα στα ελληνικά 

προϊόντα να εξαχθούν περισσότερο τόσο στην Ισπανία αλλά παράλληλα και στις υπόλοιπες 

χώρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία αποτελεί το ακτινίδιο. 

Συμπερασματικά,  επιθυμούμε να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά ότι η εδραίωση της χώρας 

μας, στην τέταρτη κατά σειρά πολιτικοοικονομικής βαρύτητας αγορά στην ευρωπαϊκή οικογένεια 

-μετά την αποχώρηση του Η.Β.-, έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, διά της συντονισμένης 

παρουσίας μας στις κλαδικές εκθέσεις, στα διεθνή εμπορικά γεγονότα, της αύξησης των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ισπανία και των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται εκατέρωθεν. Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών δεν αποτελεί εξαίρεση, 

καθώς υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης εξαγωγικών συνεργασιών, είτε συμπληρωματικά σε 

ορισμένα προϊόντα είτε, πολύ δυναμικά, στην κατάληψη μίας από τις πρώτες θέσεις στις εδώ 

εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, όπως το ακτινίδιο.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ελληνικές επιχειρήσεις και Οργανισμοί στην έκθεση Fruit Attraction 2019 

A.C. NESPAR 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός NESPAR ιδρύθηκε το 1994 από ομάδα παραγωγών της περιοχής 

Χρυσοχωρίου του Δήμου Νέστου. Έχοντας εδραιώσει ένα πολύ καλό όνομα για το σπαράγγι 

NESPAR στην Ευρωπαϊκή αγορά, το 2002 ο συνεταιρισμός εισήγαγε στην παραγωγή και 

προώθηση την καλλιέργεια του ακτινίδιου. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των ποιοτικών 

προϊόντων  οδήγησε, το 2011, στην επέκταση των ήδη υπαρχόντων καλλιεργειών καθώς και 

στην είσοδο 2 νέων προϊόντων, του βερίκοκου και του δαμάσκηνου. (www.nespar.gr) 

A.C. MELIKI 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελίκης ιδρύθηκε το 1928 και περιλαμβάνει 500 συνεταιριστικά 

μέλη. Οι δραστηριότητές του αφορούν τη συγκέντρωση, επεξεργασία, συντήρηση, συσκευασία, 

διακίνηση - εμπορία νωπών οπωροκηπευτικών, με κύρια προϊόντα, Ροδάκινα, Νεκταρίνια, 

Ακτινίδια, Μήλα, Κεράσια, Δαμάσκηνα, Βερίκοκα, κ.ά., την παραγωγή κατεψυγμένων φρούτων 

και λαχανικών ενώ απευθύνεται κυρίως σε αγορές του εξωτερικού σε ποσοστό 90% του συνόλου 

της παραγωγής του. (www.acmeliki.gr) 

AGRICULTURAL COOPERATIVE OF EPISKOPI 

Ιστοσελίδα υπό κατασκευή. (www.asepiskopis.gr) 

AGRICULTURAL COOPERATIVE OF NAOUSSA 

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας δραστηριοποιείται στην οργάνωση και τον έλεγχο της 

παραγωγής φρούτων ανώτερης ποιότητας και στον ποιοτικό έλεγχο των φρούτων από ειδικούς 

και διαπιστευμένα εργαστήρια. ‘Έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

της παραγωγής από τον AGROCERT και κατά ISO 22000 για τα ροδάκινα, τα μήλα, τα κεράσια 

και τα δαμάσκηνα. (www.acn.com.gr) 

AGRICULTURAL COOPERATIVE OF ZAGORA PILIO 

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους 

συνεταιρισμούς στην Ελλάδα με έτος ίδρυσης το 1916, παράγει μήλα ελεγμένα, υψηλής 

ποιότητας, εγγυημένα και με προστατευμένη ονομασία προέλευσης. Η διάκριση αυτή πιστοποιεί 

ότι το μήλο Ζαγορίν είναι προϊόν υψηλών προδιαγραφών, το οποίο πωλείται εγχώρια και σε όλο 

τον κόσμο. (www.zagorin.gr) 
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ANATOLI S.A. 

Η Anatoli S.A. είναι μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2006. 

Δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στο εμπόριο και την παραγωγή, συσκευασία και εξαγωγή 

των διαφόρων φρούτων υψηλής ποιότητας από την Μακεδονία, όπως ακτινίδια, ροδάκινα, 

νεκταρίνια, και μήλα. (www.natalifruits.gr / www.natali.gr) 

ANTONIOS KOUTSOGIANNOPOULOS & SONS G.P. 

Η εταιρεία "Greek Fruits Κουτσογιαννόπουλος Και Υιοί Ο.Ε" ιδρύθηκε το 1985 και είναι μια 

οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργεί σε εισαγωγές και εξαγωγές φρούτων και λαχανικών. Η 

κύρια δραστηριότητά της είναι η εμπορία των γεωργικών προϊόντων, όπως οι πατάτες, τα 

κρεμμύδια, το σκόρδο, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, μανταρίνια, τα καρπούζια, φράουλες, 

σταφύλια, ρόδια και άλλα. Επίσης, συνεργάζεται με μεταφορικές εταιρείες φορτηγών 

εξυπηρετώντας τους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλες δραστηριότητες 

αυξάνουν συνεχώς την εξαγωγική της δραστηριότητα, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. 

(www.greekfruits.gr) 

CENTRAL MARKETS & FISHERY ORGANIZATION S.A. (C.M.F.O.S.A.) 

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑA Α.Ε.) σήμερα αποτελεί ανώνυμη εταιρεία 

κοινής ωφέλειας με μόνο μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών). Εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι ο 

μεγαλύτερος αφανής εταίρος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της χώρας, διευκολύνοντας 

την τροφοδοσία του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με φρούτα, λαχανικά, κρέατα και 

αλιεύματα.  Αποτελούμενος από 2 Κεντρικές Αγορές συνολικής επιφάνειας 300 στρεμμάτων, 11 

Ιχθυόσκαλες, εγκαταστάσεις διαρκώς εκσυγχρονιζόμενες για την ανάπτυξη του χονδρεμπορίου, 

σύγχρονη λιανεμπορική πτέρυγα για τους καταναλωτές, συσκευαστήρια και χώρους 

αποθήκευσης, ο ΟΚΑΑ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πάρκων τροφίμων στα 

Βαλκάνια. (www.okaa.gr) 

CHATZIDAKIS S.A. 

Η επιχείρηση Chatzidakis SA ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990 ως οικογενειακή επιχείρηση, με 

αντικείμενο τη χονδρική εμπορία φρούτων. Μετά από πολλά χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας 

στο χώρο, αποφασίστηκε η επέκτασή της και στον κλάδο της τυποποίησης και συσκευασίας των 

προϊόντων της. Εμπορεύεται μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, ακτινίδια, κεράσια, νεκταρίνια και 

βερίκοκα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. (www.chatzidakis-sa.gr) 

DAIOS PLASTICS S.A. 

Η Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1974, με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών 

σάκων και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην 

παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων για αγροτικές εφαρμογές. Από τότε μία σειρά από 

εξαιρετικά καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα έχει δημιουργηθεί σε συνεχή και ένθερμη 
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προσπάθεια για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους πελάτες της. 

(www.daiosplastics.com) 

FITOTECHNIKI 

Η Fitotechniki ειδικεύεται στον πολλαπλασιασμό των ιστών των οπωροφόρων δένδρων. Η 

εταιρεία συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά ιδρύματα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο (βλ. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Sitinplant).Το εργαστήριο παράγει έρριζα υποκείμενα 

μηλοειδών και πυρηνόκαρπων και ποικιλίες ακτινιδίων, που προμηθεύουν ελληνικά φυτώρια και 

εξάγουν σε πολλές άλλες χώρες. (www.fitotechniki.com) 

 

FRESKON GREECE 

Η Freskon αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός Φρούτων και Λαχανικών που διεξάγεται 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Διοργανώνεται από την ΔΕΘ-

HELEXPO, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί μία 

καθαρά επαγγελματική έκθεση που αποτελεί ένα διεθνές σημείο συνάντησης εταιρειών, 

παραγωγών και εμπόρων, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του εμπορίου και των 

εξαγωγών, η ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών και η διεύρυνση 

συνεργασιών, διά μίας πολύ ποιοτικής εκθεσιακής διοργάνωσης, με πρόγραμμα 

επιχειρηματικών συναντήσεων, Διεθνή Συνέδρια, παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις 

καινοτόμων προϊόντων, ομιλίες, κοκε. Μία από τις πρωτοβουλίες της είναι το «FRESKON 

Greece», ένα project με στόχο την ομαδική παρουσίαση ελληνικών εταιρειών παραγωγής-

εμπορίας φρούτων και λαχανικών σε εκθέσεις του εξωτερικού. (www.freskon.helexpo.gr) 

FRU.EAT 

Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με το εμπόριο φρούτων, με το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου 

εργασιών της να αφορά τις εξαγωγικές της δραστηριότητες. Εξάγει φρούτα στις χώρες της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, όπως επίσης και στις χώρες της Μέσης Ανατολής. 

(www.frueat.gr) 

GARDEN OF CRETE 

Τα ευρωπαϊκά μεσογειακά κηπευτικά προϊόντα, όπως ντομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, 

εξάγονται στους μεγαλύτερους χονδρεμπόρους των κεντρικών λαχαναγορών των ευρωπαϊκών 

κρατών και των τρίτων χωρών καθώς και στις μεγάλες αλυσίδες super markets. Οι φορείς 

υλοποίησης του προγράμματος είναι: ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κηπευτικών Δήμου 

Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ», ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου, ο Αγροτικός 

Συνεταιρισμός «ΝΟΤΟΣ», ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Κηπευτικών Κουντούρας, η 

Ο.Π. Φαλάσαρνα- ΣΤ. Κομπογεννητάκης & Σια Ο.Ε, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής, και ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Κάμιρος. (www.vegiterraneo.eu) 
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GREAT TRADE EXHIBITIONS AND EXPORTS – CO 

Η Great Greek Exports And Trade είναι μια δυναμική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, συνεργάτες 

σε όλη την Ελλάδα και εξειδικευμένους συνεργάτες στο εξωτερικό, που δραστηριοποιείται στη 

διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων, επιχειρηματικών συναντήσεων, επιχειρηματικών αποστολών 

και σε υποστηρικτικές δράσεις που είναι ουσιαστικές για τους  Έλληνες εξαγωγείς. Tο 

πρόγραμμα δράσης της περιλαμβάνει 55 και πλέον γνωστά, σημαντικά, αλλά και νέα εκθεσιακά 

γεγονότα. Έχει καταφέρει να φέρει σε επαφή πάνω από 500 μεμονωμένες ελληνικές εταιρείες 

με αγοραστές σε χώρες – στόχους, όπως η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, οι ΗΠΑ, 

ο Καναδάς, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, η  Αμερική,  η Κίνα κ.α., με μεγάλη επιτυχία. 

(www.greatexhibitions.gr) 

INA PLASTICS S.A. 

Η Ina Plastics Sa ιδρύθηκε το 1984 στην Ελλάδα με την κατασκευή μη συνεχών ινών ενώ, 

σύντομα άρχισε να ενδιαφέρεται για την ανακύκλωση πλαστικού. Μετά την κατοχύρωση του 

πλαστικού ως πρώτης ύλης, δραστηριοποιείται στην παραγωγή δοχείων με θερμοσυγκόλληση 

χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα απόβλητα. Έχει καταφέρει την επίτευξη σχεδόν μηδενικού 

αποτυπώματος άνθρακα, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια για την παραγωγή και 

σύντομα αυτή η ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμες ηλιακές πηγές. (www.ina-

plastics.com) 

KAPLANIS FRUITS S.A. 

Η Kaplanis Fruits είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 

τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία αγροτικών προϊόντων από το 1948. Σε συνεργασία με 

παραγωγούς της περιοχής και με εξειδικευμένο προσωπικό, επιλέγει και συσκευάζει φράουλες, 

στην καλλιέργεια των οποίων ειδικεύεται, πατάτες και καρπούζια άριστης ποιότητας, από 

πιστοποιημένες καλλιέργειες, με σκοπό τη διάθεσή τους κυρίως σε διεθνείς αγορές καθώς και 

στην ελληνική αγορά. (www.kaplanisfruits.gr) 

KOLIOS COMPANY S.A. 

Ο Όμιλος Κολιού ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1956 και αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, 

μετά από συνεχείς επενδύσεις. Οι συνθήκες και οι απαιτήσεις της αγοράς οδήγησαν την εταιρεία 

σε περαιτέρω εξειδικεύσεις στη διανομή των ακτινιδίων και πλέον καλλιεργεί περισσότερα από 

12 εκτάρια με ακτινίδια. (www.koliosfruit.gr) 

KOMEX S.A. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέος Απόλλων ιδρύθηκε το 1976 και αποτελείται από μία ομάδα 

παραγωγών που αριθμεί 300 μέλη. Το κυριότερο προϊόν παραγωγής και εξαιρετικής ποιότητας 

είναι το ροδάκινο (βιομηχανικό, επιτραπέζιο και νεκταρίνι), ενώ συγκεντρώνονται και 

διακινούνται και άλλα πιστοποιημένα προϊόντα, όπως ακτινίδια, μήλα, δαμάσκηνα και αχλάδια 

εξαιρετικής ποιότητας. (www.neosapollon.gr) 
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MED FRUIT L.T.D. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 και τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητές της εστιάζονται κυρίως 

στο ακτινίδιο, λόγω της δημοτικότητάς του και της μεγάλης διατροφικής του αξίας. Έχοντας ως 

βασική ασχολία τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής-συγκομιδής-αποθήκευσης και 

εξαγωγής του ακτινιδίου, έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό του συνεχώς αυξανόμενου 

πελατολογίου της στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. (www.medfruit.gr) 

MENELAOS FRUITS L.T.D. 

Η Μενέλαος Φρούτα δραστηριοποιείται στο χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου 

φρούτων και λαχανικών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από την 30ετή πορεία της στο 

χώρο του διεθνούς εμπορίου φρούτων και λαχανικών, η εταιρεία έχει δημιουργήσει δυναμικές 

συνεργασίες με σημαντικές ελληνικές και ξένες εταιρείες και έχει χτίσει ένα αποτελεσματικό 

παγκόσμιο δίκτυο διανομών για τη συνεπή εξυπηρέτηση των πελατών της. (www.menelaos.gr) 

MESSI COOP 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μέσης ιδρύθηκε το 1971 και έχει 450 ενεργά μέλη-παραγωγούς που 

καλλιεργούν 1.200 εκτάρια γης, και 550.000 δέντρα φρούτων, ενώ έχει αναδειχθεί ως ένας από 

τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη χώρα, διακινώντας περίπου 15.000 τόνους φρέσκων 

επιτραπέζιων φρούτων και 10.000 τόνους βιομηχανικού ροδάκινου σε ετήσια βάση. Επίσης, έχει 

αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο πελατών σε Ευρώπη, Καναδά, Αφρική, Ασία και Μέση 

Ανατολή. (www.messi-coop.com) 

MITROSILIS S.A. 

Η Μitrosilis Α.Ε. ιδρύθηκε το 1976 και από τότε έχει ακολουθήσει μία δυναμική πορεία στο χώρο 

της συσκευασίας και εξαγωγής νωπών φρούτων. Στην αρχή, η κύρια δραστηριότητά της ήταν η 

εξαγωγή βερίκοκων. Μέσα από τα χρόνια, έχει εδραιώσει την παρουσία της στον τομέα των 

εσπεριδοειδών, των σταφυλιών και προσφάτως των ακτινιδίων. Επενδύοντας συνεχώς τόσο σε 

μηχανήματα όσο και σε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, δείχνει το δρόμο για υψηλά επίπεδα 

πλήρης ποιότητας και ικανοποίησης ακόμα και των πιο απαιτητικών προτύπων. 

(www.mitrosilis.gr) 

NOVACERT L.T.D. 

Η Novacert αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, προσφέροντας 

ολοκληρωμένες προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που 

διαρκώς προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον 

αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τον κλάδο των τροφίμων της χώρας. Η εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, την έχει καθιερώσει σε 

ηγετική θέση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης νωπών 

και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων 

χωρών καθώς και στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, ανάπτυξης, 
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εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. 

(www.novacert.gr) 

OPORELLO S.A. 

H Oporello Α.Ε. δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της συσκευασίας & διακίνησης 

φρέσκων φρούτων από το 1964, έχοντας ως βασικό πυλώνα την ποιότητα των προϊόντων που 

επιλέγει. Έχοντας όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς 

και ακολουθώντας την πιο σύγχρονη μορφή διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων, μπορεί να 

εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα φρέσκων συσκευασμένων φρούτων σε μεγάλες ποσότητες. 

Μέσω ενός άρτια οργανωμένου δικτύου μεταφορών (ιδιόκτητος στόλος φορτηγών ψυγείων, 

αερομεταφορές, μεταφορές κοντέινερ & μεταφορές δια θαλάσσης), μπορεί να εγγυηθεί για τη 

συνέπεια των υπηρεσιών της στις ανταγωνιστικότερες τιμές της παγκόσμιας αγοράς. 

(www.oporello.gr) 

PATIKAS AP. - CHATSIOS V. OE 

Η εταιρία Alfa-Vita ιδρύθηκε το 1978 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές 

εταιρείες φρούτων στην Ελλάδα. Παράγει ακτινίδια, βερίκοκα, κεράσια και σταφύλια και διακινεί 

τα υψηλής ποιότητας προϊόντα τις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιαδήποτε 

αγορά παγκοσμίως. (www.alfa-vita.gr) 

PROTOFANOUSI FRUITS 

Η οικογένεια Πρωτοφανούση ασχολείται αποκλειστικά με το εμπόριο φρούτων από το 1928. 

Σήμερα, η εταιρεία είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, με ετήσιο 

τζίρο 20.9 εκατ. ευρώ. Διακινεί περί τα 25 εκατ. κιλά φρούτα ελληνικής, κυρίως, προέλευσης ενώ 

εισάγει κάποια είδη από Αργεντινή, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Τουρκία και Χιλή. 

Τροφοδοτεί με τα προϊόντα της απευθείας μεγάλες αλυσίδες στην Ελλάδα και εξάγει σε χώρες 

της Ευρώπης, της ΝΑ Ασίας, της Μέσης Ανατολής, της Νοτίου Αφρικής και στον 

Καναδά.(www.proto.gr)  

TAKTIKOS S.A. 

Η εταιρία ξεκινάει το 1970 ως οικογενειακή επιχείρηση και το 2001 συστάθηκε ως εταιρεία και 

εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη βιομηχανία συσκευασίας γεωργικών προϊόντων στην Ηλεία. Έκτοτε, 

είναι η κορυφαία εταιρεία χονδρικής πώλησης φράουλας στην Ελλάδα και ένας από τους 

μεγαλύτερους παραγωγούς φράουλας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην καλλιέργεια φραουλών 

και την προώθηση φραουλών χύδην στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (www.taktikos.com.gr) 
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TEX – TECHNICAL CONVERTING PAPER S.A 

H Τεχνική Επεξεργασία Χάρτου Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1989 και εξειδικεύεται στην παραγωγή και 

εμπορία κυλίνδρων χαρτιού (Madren), χαρτιού Crepe, χαρτιού Kraft, Stretch Film, καθώς και 

στην επεξεργασία και κοπή χάρτου. Από το 2014 δραστηριοποιείται στην εξαγωγή των 

προϊόντων, δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις με μεγάλες εταιρείες σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο. (www.t-e-x.eu) 

¨Velvita¨ by ASEPOP VELVENTOS 

Tα Velvita είναι τα μόνα ροδάκινα Βελβεντού που συλλέγονται ώριμα και συσκευάζονται στο 

κτήμα με το χέρι. Έτσι, αποφεύγεται κάθε ενδιάμεση ταλαιπωρία για να φτάσουν στο τραπέζι 

των καταναλωτών, όπως ακριβώς κόπηκαν από το κλαδί. Οι καλλιεργητές του συνεταιρισμού 

φροντίζουν προσωπικά τα κτήματά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες φιλικές στο περιβάλλον 

μεθόδους καλλιέργειας αλλά και σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που διασφαλίζει 

την άριστη ποιότητα των ροδάκινων Velvita. (www.velvita.gr) 

VIOKARPOS L.T.D. 

Η Βιόκαρπος είναι μία οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2006 και προμηθεύει τις 

μεγαλύτερες αλυσίδες super market, καθώς και πάνω από 200 καταστήματα βιολογικών 

προϊόντων και delicatessen, αποτελώντας έναν από τους πιο καταξιωμένους προμηθευτές σε 

βιολογικά προϊόντα στην Ελλάδα. Εξίσου σημαντική είναι και η δραστηριότητα της εταιρείας στο 

εξωτερικό. Πέραν την μαναβικής, το 2013 η εταιρεία διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της, 

προσθέτοντας ελληνικά βιολογικά προϊόντα ξηρού φορτίου καθώς και προϊόντα εισαγωγής από 

αναγνωρισμένες εταιρείες του εξωτερικού. (www.biokarpos.gr) 

ZEUS KIWI S.A. 

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1991, πρωτοστατεί στην παραγωγή, συντήρηση και διανομή 

καρπών ακτινιδίου και σταφυλιών χωρίς σπόρους. Γνωστή και σεβαστή παγκοσμίως για την 

υψηλή ποιότητα και την ευχάριστη γεύση, το μυστικό της αριστείας βρίσκεται στις εξαιρετικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες του χώρου καθώς και στις βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές. Οι 

καλλιεργητές Zeus αριθμούν πάνω από 300 και στόχος τους είναι να προωθήσουν την επέκταση 

της καλλιέργειάς τους με νέες ποικιλίες ακτινιδίων και την περαιτέρω καλλιέργεια αμπέλων από 

τις πιο πολυπόθητες ποικιλίες. (www.zeuskiwi.gr) 

ΔΕΘ – HELEXPO 

Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη διοργάνωσης της ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 

και όχι μόνο. Διοργανώνει δεκάδες κλαδικές εκθέσεις ετησίως, υλοποιεί περιφερειακές εκθέσεις, 

οργανώνει τα εθνικά περίπτερα στο εξωτερικό, πραγματοποιεί συνέδρια και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης και του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (Helexpo Maroussi). 

(www.helexpo.gr).   
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