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               Μαδρίτη, 18.9.2019 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, FRUIT ATTRACTION,  

ΜΑΔΡΙΤΗ, 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 

 

Η 11η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης FRUIT ATTRACTION για τον κλάδο των φρούτων και 

λαχανικών, θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της IFEMA στη Μαδρίτη, επίσημου διοργανωτή 

εκθέσεων της πόλης, από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου στα περίπτερα 3,4,5,6,7,8,9 και 10. 

Η Fruit Attraction 2019 διοργανώνεται από την FEPEX (Ισπανική Ομοσπονδία Παραγωγών-

Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών) και την IFEMA και συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς θα 

συμμετέχουν 1.800 εταιρείες-εκθέτες, 12,5% περισσότεροι από την προηγούμενη έκθεση, 

συμπεριλαμβάνοντας 90.000 επαγγελματίες από 130 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, το 2018, είχαν συμμετάσχει 1600 εταιρείες-εκθέτες και 70.000 επαγγελματίες από 120 

χώρες. 

Η Fruit Attraction προσφέρει μία ευκαιρία συνάντησης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες 

του κλάδου των φρούτων και λαχανικών, τους φέρνει σε επαφή με τις νέα τάσεις-καινοτομίες του 

χώρου, καθώς επίσης προετοιμάζει το έδαφος για όσες εταιρείες επιθυμούν την είσοδό της σε 

νέες αγορές, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους ανάπτυξης. 

Αξίζει να σημειωθεί η μέριμνα των διοργανωτών για την ενσωμάτωση σειράς συνεδρίων και 

θεματικών εκδηλώσεων που σκοπό έχουν την άμεση ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας. 

Επιπρόσθετα, η έκθεση ξεχωρίζει τέσσερεις χώρους-περίπτερά της, προσδίδοντάς τους μια 

μορφή εξειδίκευσης και, συγκεκριμένα, τα βιολογικά προϊόντα (Ecorganic market), την εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας (Smart Agro), τους ξηρούς καρπούς(Nuts 

Hub) και τα άνθη και φυτά (Flower and Garden Attraction). 

Η ελληνική συμμετοχή στη φετινή FRUIT ATTRACTION για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με την 

πρωτοβουλία ´´Freskon Greece´´, είναι ακόμη μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περσινή και είναι 

αναβαθμισμένη τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Έως και σήμερα, ο αριθμός των ελληνικών 

εταιρειών που έχουν καταγραφεί στον επίσημο κατάλογο εκθετών της έκθεσης αγγίζει τις 33, 

νούμερο εξαιρετικά σημαντικό και αξιόλογο, δεδομένου του ανταγωνισμού που υφίσταται ο 

κλάδος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης θα επισκεφτεί το 

ελληνικό περίπτερο τις ημέρες της έκθεσης και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις 

συμμετέχουσες εταιρείες όσο και με τον φορέα ΔΕΘ HELEXPO, που διοργανώνει την 

πρωτοβουλία του διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών Freskon στη 

Θεσσαλονίκη, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής 

συμμετοχής. 
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Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από τις 9:30 π.μ. έως και τις 7:00 μ.μ. όλες τις ημέρες. Το 

εισιτήριο κοστίζει 20 ευρώ σε προπώληση της έκθεσης έως και την 21η Οκτωβρίου διαδικτυακά 

και 30 ευρώ σε περίπτωση που αγοραστεί τις ημέρες της διεξαγωγής της.  

Επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης : https://www.ifema.es/fruit-attraction. 
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