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Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών στην Ισπανία (FRUIT ATTRACTION, 

Μαδρίτη, 18-20.10.2017) 
 

Πραγματοποιείται την τρέχουσα περίοδο, η Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, 
στη Μαδρίτη στις εγκαταστάσεις του ΙFEMA (Institución Ferial de Madrid, επίσημος 
διοργανωτής εμπορικών εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία). Η συγκεκριμένη 
έκθεση πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο. Παράλληλα, λαμβάνει χώρα για πρώτη 
φορά στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ημερομηνίες, η MEAT ATTRACTION, Διεθνής Έκθεση 
για το Κρέας. Τις Εκθέσεις εγκαινίασε η Ισπανίδα Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας, 
Τροφίμων και Περιβάλλοντος, κα Isabel Garcia Tejerina. 
 
Στην εν θέματι διοργάνωση, συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ, με κύριο στόχο την 
προσέλκυση αγοραστών  στον τομέα  φρούτων-λαχανικών  και  κρέατος,  έχουν  
παρουσία συνολικά 1.500 εκθέτες από 30 χώρες ενώ την έκθεση συνολικά υπολογίζεται 
ότι επισκέπτονται 60.000 εμπορικοί αντιπρόσωποι από 110 χώρες. Οι συμμετοχές στην 
εν λόγω έκθεση σημειώνουν αύξηση σε ποσοστό 20% σε σχέση με το 2016 ενώ η 
αναγνωρισιμότητά της ανεβαίνει συνεχώς, σύμφωνα με τους εκθέτες με τους οποίους 
συνομίλησε το Γραφείο ΟΕΥ.  
 
Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Aλγερία, Αργεντινή, Αυστρία, Βραζιλία, Καναδάς, 
Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα και Κίνα είναι μερικές μόνο από τις χώρες με σημαντική 
παρουσία στην έκθεση. 
 

Η χώρα μας μετέχει για πρώτη φορά με την ΔΕΘ-HELEXPO AE και την πρωτοβουλία 
«FRESKON GREECE», αγκαλιάζοντας 10 ελληνικές εταιρείες στο ελληνικό περίπτερο 
(Anatoli S.A., KEA Imathias, Med Fruit Ltd, Mitrosilis, CMFO S.A., Kolios Company S.A., 
Oporello, Zeus Kiwi S.A., Dentakis S.A., Martsoukos S.A.). Ακόμη, με ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό περίπτερο, μεμονωμένα, μετέχει μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές 
εταιρείες του χώρου, η Protofanousis Fruits S.A.   
 
Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί εγχείρημα της Διεθνούς Έκθεσης Φρούτων και 
Λαχανικών FRESKON που διοργανώνει η HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Η Fruit 
Attraction αντιπροσωπεύει τον πρώτο σταθμό της για το τρέχον έτος. Στόχος του 
εγχειρήματος είναι η ομαδική οργάνωση και παρουσίαση ελληνικών εταιρειών του 
κλάδου φρούτων και λαχανικών σε εκθέσεις του εξωτερικού μέσα από ένα ιδιαίτερο 
«concept» και η καθιέρωση αυτής της ιδέας σε διεθνές επίπεδο. 
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Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, το οποίο συνεργάστηκε με την ΗELLEXPO-FRESKON 
GREECE κατά το τελευταίο δίμηνο για την προετοιμασία της ελληνικής συμμετοχής, 
επισκέφτηκε την Έκθεση μαζί με τον Πρέσβυ της Ελλάδας στην Ισπσνία, κ. Λάζαρη 
καθώς και εκπροσώπους του εδώ Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισπανίας – Ελλάδας και 
συζήτησε με όλες τις ελληνικές εταιρείες για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από την 
αγορά της Ισπανίας. Οι περισσότεροι από τους εκθέτες διαθέτουν παρουσία αρκετών 
ετών στην εδώ αγορά, την οποία θεωρούν πολύ καλή, ιδίως για το ελληνικό ακτινίδιο, και 
αναζητούν διεύρυνση των υπαρχουσών συνεργασιών με Ισπανούς αγοραστές. Όλες 
εκδήλωσαν την βούλησή τους να επανέλθουν στην Fruit Attraction 2018.  
 
Τα παραπάνω μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσουν ως προς την προσέλκυση 
συμμετοχής περισσότερων ελληνικών εταιρειών στις επόμενες εκθέσεις αλλά και 
ισπανών εκθετών στην έκθεση FRESKON που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 26-
28.04.2018. 
 
Ενόψει των ανωτέρω, και με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς της Ισπανίας, το Γραφείο 
ΟΕΥ Μαδρίτης θεωρεί σκόπιμη τη συνεχή στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων για την 
εδραίωσή τους στην εδώ αγορά, καθώς τα φρούτα, με αιχμή του δόρατος, το ακτινίδιο, 
προσφέρονται για την συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα. 
Για το συγκεκριμένο θέμα, θα ακολουθήσει εκπόνηση σχετικής μελέτης. 
 
       


