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Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction, Μαδρίτη, 5-7 Οκτωβρίου 2021 

Η σημαντικότερη έκθεση φρούτων και λαχανικών της Ισπανίας και μία από τις σημαντικότερες 

στην Ευρώπη, η Fruit Attraction, θα πραγματοποιηθεί, εκ νέου, μεταξύ 5 και 7 Οκτωβρίου, τόσο 

με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει, από κοινού, η 

Ισπανική Συνομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών και Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών 

(FEPEX) και ο επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, Ifema, στους χώρους 

του οποίου θα συμμετέχουν οι εκθέτες, με φυσική παρουσία με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας. Παράλληλα, η διαδικτυακή πλατφόρμα Fruit 

Attraction LIVEConnect παραμένει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η φετινή συμμετοχή, παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, 

ξεπερνά τις  1.300 επιχειρήσεις από 44 χώρες, με το ένα πέμπτο αυτών να συμμετέχει για πρώτη 

φορά και το ένα τρίτο να μην είναι ισπανικές. Τα μεγέθη αυτά είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα 

της έκδοσης του 2018 ενώ αποτελούν και το 82% της διοργάνωσης του 2019. Σημαντική είναι η 

αύξηση συμμετεχόντων από την Λατινική Αμερική αλλά και τις Ιταλίας και Γαλλίας. Η χώρα μας 

συμμετέχει στην έκθεση με συνολικά 15 εταιρίες, εκ των οποίων οι οκτώ υπόκεινται στην 

ομπρέλα της σημαντικής πρωτοβουλίας Freskon Greece της ΔΕΘ-HELEXPO, ενώ με την εν 

λόγω πρωτοβουλία θα παρευρεθεί και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στη φετινή έκδοση, τιμώμενοι εισαγωγείς φρούτων και λαχανικών είναι η Βραζιλία, η Ουκρανία, 

η Νότιος Κορέα και η Λευκορωσία, έπειτα από πρωτοβουλία του οργανισμού προώθησης 

εξαγωγών και προσέλκυσης επενδύσεων της Ισπανίας ICEX. Το «Πρόγραμμα Διεθνών 

Προσκεκλημένων», το οποίο συνδιοργανώνεται από τον Ifema, το ICEX και το Υπουργείο 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων φέρνει στην έκθεση διεθνούς εμπόρους φρούτων και λαχανικών 

από 67 χώρες, με στόχο την σύναψη εμπορικών συμφωνιών και την ενίσχυση της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων.  

Ο αριθμός των επισκεπτών, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αναμένεται να είναι παρόμοιος με 

αυτόν της τελευταίας έκθεσης, αφού έχουν ήδη λάβει εισιτήρια, συμμετέχοντες από 98 

διαφορετικές χώρες. Όσοι παρευρεθούν, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις 

τελευταίες καινοτομίες του τομέα, να επεκτείνουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο και να συνάψουν 

εμπορικές συμφωνίες με ένα σύνολο επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, εμπορίας φρούτων και 

λαχανικών, συσκευασίας αυτών, δικτύων διανομής, καθώς και επιχειρήσεων, που προσφέρουν 

τεχνολογικές λύσεις για τη διαχείριση της παραγωγής, της διανομής κοκε.  

To Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης είχε επισημάνει, σε σειρά εγγράφων και αναρτήσεών του, κατά το β’ 

εξάμηνο τρέχοντος έτους, την σημαντική κινητοποίηση της ισπανικής πλευράς, ως προς την 

επανεκκίνηση των πολλών διεθνών κλαδικών εκθέσεων, που φιλοξενεί σε ετήσια βάση, μετά τον 

έλεγχο της πανδημίας, λόγω του υψηλού ρυθμού εμβολιασμού της χώρας (προσεγγίζει το 80% 
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του πληθυσμού την τωρινή περίοδο). Η Fruit Attraction 2021 αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά 

κινούμενες εκθέσεις στην εν λόγω προσπάθεια. 

Πέραν της παρουσίας των εκθετών, η Fruit Attraction 2021 διοργανώνει μία σειρά ομιλιών, 

παρουσιάσεων και συζητήσεων που αφορούν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και το μέλλον του 

τομέα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης αλλά και πριν και μετά από αυτήν. 

Την έκθεση θα πλαισιώσει η διαδικτυακή πλατφόρμα Fruit Attraction LIVEConnect, η οποία δίνει 

τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παραμένουν συνδεδεμένες μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του 

έτους, ενώ σε όσες δεν καταφέρουν να παρευρεθούν, με φυσική παρουσία, θα μπορούν να είναι 

παρούσες, έστω μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.  

Η έκθεση κατά τις δύο πρώτες μέρες θα είναι ανοικτή για το κοινό μεταξύ 09:30 π.μ. και 07:00 

μ.μ. ενώ την τελευταία μέρα έως και τις 5:00 μ.μ. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ εάν 

αγοραστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης και 30 ευρώ, εφόσον αγοραστεί τις ημέρες 

διεξαγωγής της. Σε γενικές γραμμές, καταβάλλεται προσπάθεια από τους διοργανωτές να 

υπάρχει προσέλκυση μόνο επαγγελματιών του κλάδου στην έκθεση και όχι γενικώς επισκεπτών. 

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα   

www.ifema.es/en/fruit-attraction. Τέλος, τo Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης έχει αναρτήσει έρευνα 

αγοράς και στατιστικά στοιχεία για τον κλάδο φρούτων και λαχανικών στην Ισπανία στη Δ.Π. 

Agora και συνεργάζεται με τους εκπροσώπους του Freskon Greece, καθώς και όλων των 

ελληνικών εταιριών που συμμετέχουν στη Fruit Attraction επί σειρά ετών, ως προς την επίτευξη 

της καλύτερης δυνατής παρουσίας της χώρας μας στη συγκεκριμένη διεθνή έκθεση φρούτων και 

λαχανικών, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων. 
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