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∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  

Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος 
(Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 

μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 
 
 

 
 
 

∆ιεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρούτων και Λαχανικών, Θεσσαλονίκη, 
23-25 Απριλίου 2015  

 
http://freskon.helexpo.gr/freskon/el 

 
 

H  ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ δρομολογεί την διοργάνωση ενός ετήσιου εμπορικού 
γεγονότος που εστιάζει στον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, 
στοχεύοντας στην ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και του πρωτογενούς τομέα. 
 
Το Διεθνές Εμπορικό Γεγονός Φρούτων και Λαχανικών θα διοργανωθεί στη 
Θεσσαλονίκη από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2015, θα φέρει την επωνυμία 
«Freskon» και θα αποτελέσει ένα εξειδικευμένο και μοναδικό εκθεσιακό γεγονός στα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 
Η FRESKON καλύπτει όλο το φάσμα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και επαφών με τους βασικούς φορείς λήψης 
αποφάσεων. 
 
Περιλαμβάνει ένα ευρύ πρόγραμμα  προσκεκλημένων εμπορικών επισκεπτών με 
προγραμματισμένες επιχειρηματικές  συναντήσεις. Προσελκύει εκθέτες και 
επισκέπτες από τις διεθνείς αγορές και όλους τους τομείς του κλάδου και αποτελεί 



 

σημείο συνάντησης των Διεθνών Επαγγελματικών επαφών στον τομέα των Φρέσκων 
Φρούτων και λαχανικών.  
 
Σημείο αναφοράς στη Freskon αποτελεί η παρουσίαση της καινοτόμας ειδικής 
ενότητας  ‘Super Market’ στην οποία θα συμμετέχουν σε ειδικό διαμορφωμένο 
χώρο τα Σ/Μ της Ελλάδας και των Βαλκανίων, όπου οι εκθέτες θα έχουν την 
δυνατότητα με προγραμματισμένα ραντεβού να συνομιλήσουν και  να αναπτύξουν 
συνεργασίες . 
 
H έκθεση θα πλαισιωθεί από ένα ευρύ πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων 
διεθνούς επιπέδου, με σκοπό την προβολή των ελληνικών προϊόντων, αλλά και την 
προσέλκυση περισσοτέρων και εξειδικευμένων εμπορικών επισκεπτών. 
 
Συγκεκριμένα θα διοργανωθεί το Διεθνές Συνέδριο Κερασιού στο οποίο θα 
παρουσιαστούν 

 Εκτιμήσεις για τον όγκο της παραγωγής του κερασιού το 2015 

 Νέες τάσεις καλλιέργειας 

 Εμπορική δυναμική στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής 

Επίσης  

 Παρουσιάσεις  στρατηγικών  διακίνησης  φρέσκων  φρούτων  και  λαχανικών,  από 

εκπροσώπους μεγάλων Super Markets από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια 

 Παρουσίαση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στον τομέα των φρέσκων φρούτων 

και λαχανικών. 

Πληροφορίες : 

Νικολαίδου Τόνια - Υπεύθυνη Έκθεσης 
Τηλ.: 2310 291 161 
Φαξ: 2310 291 554 
E-mail: freskon@helexpo.gr 
 

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Γ. Φράγκου 
E-mail: sbtke@otenet.gr 
 
 
Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  Enterprise Europe Network -Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 
Ιστοσελίδα : http://www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr 


