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Χώρες προέλευσης ξένων επισκεπτών της FRESKON 2016 

Η  FRESKON αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός Φρούτων και Λαχανικών που διεξάγεται 
στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
Διοργανώνεται από τη ΔΕΘ ΗELEXPO, στις 27-29/4/2017, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ  
ΗΕLEXPO στη Θεσσαλονίκη. 
Η FRESKON είναι μια καθαρά επαγγελματική έκθεση που κατάφερε σε δυο μόλις χρόνια να γίνει 
ο στρατηγικός σύνδεσμος ανάμεσα στις εταιρείες που διακινούν φρέσκα φρούτα & λαχανικά και 
τις διεθνείς αγορές. 
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα διεθνές σημείο συνάντησης εταιρειών, παραγωγών και εμπόρων 
μέσα από το οποίο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών, η ανάδειξη 
εξαιρετικών προϊόντων φρούτων και λαχανικών και η διεύρυνση συνεργασιών μέσα από μια 
ποιοτική εκθεσιακή διοργάνωση, πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων, Διεθνή Συνέδρια, παράλληλες 
εκδηλώσεις, παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων, ομιλίες, κλπ.
Η FRESKON αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων για τη διακίνηση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών της ευρύτερης περιοχής προς την παγκόσμια αγορά και αντίστροφα.



FRESKON 
Κατηγορίες εκθεμάτων
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Βιολογικά προϊόντα
Μηχανήματα, υλικά συσκευασίας & τυποποίησης
Εταιρείες μεταφορών και logistics
Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου

FRESKON - Συμμετέχουν
Συνεταιρισμοί
Παραγωγοί
Χονδρέμποροι φρούτων & λαχανικών
Εισαγωγείς/εξαγωγείς φρούτων & λαχανικών
Έμποροι λιανικής
Άλυσίδες supermarkets από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Εταιρείες logistics 
Εταιρείες συμβούλων 
Εταιρείες πιστοποίησης



Είναι η μοναδική ελληνική  Έκθεση του Κλάδου 

Κλείνετε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με αγοραστές 

διεθνών αγορών μέσα από το πρόγραμμα HOSTED BUYERS  

Άποκτάτε ευκαιρίες νέων επαγγελματικών επαφών και συμφωνιών

Είναι ο στρατηγικός σύνδεσμος ανάμεσα στις εταιρείες που διακινούν φρέσκα φρούτα 

και λαχανικά και τις διεθνής αγορές

Ενημερώνεστε για όλες τις τάσεις και τις εξελίξεις του κλάδου

Άναβαθμίζετε την εμπορική σας εικόνα

Συμβάλλετε στην ενίσχυση της ανάδειξης των ελληνικών φρούτων και λαχανικών 

για να συμμετέχετε στην FRESKON 2017
Βασικοί λόγοι 

Άπαντήσεις σε ερωτηματολόγιο ικανοποίησης 
εκθετών και επισκεπτών της FRESKON 2016:

Σκοπεύετε να έρθετε σε 
επόμενη έκθεση;

Είναι τα ελληνικά φρούτα και 
λαχανικά ανταγωνιστικά στην 
αγορά της χώρας σας;

Υπογράψατε κάποια 
εμπορική συμφωνία/
συναλλαγή κατά τη διάρκεια 
της FRESKON 2016;



…δυναμική και στοχευμένη σε Εθνικό και 
Διεθνές επίπεδο
Η ΔΕΘ HELEXPO διαθέτει ένα ολοκληρωμένο μίγμα επικοινωνιακής στρατηγικής το οποίο εξασφαλίζει:

- Άναγνωρισιμότητα για το σύνολο των εκθέσεών της
- Υψηλό αριθμό προσέλκυσης στοχευμένων επισκεπτών

Χρησιμοποιεί όλα τα επικοινωνιακά μέσα, όπως:

Το ευρύ Δίκτυο συνεργατών της (κρατικοί φορείς, οικονομικοί φορείς, ενώσεις και φορείς εκθετών, επιμελητήρια, 
σύνδεσμοι, φορείς της Ελλάδας στο εξωτερικό, official partners, μέσα & σταθμοί μεταφοράς, κ.α.)

Μεγάλο δίκτυο χορηγών επικοινωνίας (τηλεοπτικοί – ραδιοφωνικοί σταθμοί, κλαδικά περιοδικά και κλαδικά sites 
που υποστηρίζουν το σύνολο των εκθέσεων της ΔΕΘ HELEXPO)

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί πανελλαδικής εμβέλειας, εφημερίδες και 
κλαδικά περιοδικά)

Digital Marketing (καμπάνια στα social media, σε στοχευμένες ιστοσελίδες, σε μηχανές αναζήτησης, αποστολή 
χιλιάδων e-mail newsletters)

Η προβολή και η επικοινωνία της έκθεσης «FRESKON 2017» θα είναι δυναμική αφού θα διεξαχθεί στο Εξωτερικό αλλά 

και στην Ελλάδα με χρήση των κατάλληλων και αποδοτικών μειγμάτων μέσων.

…. συνεργασίες επικοινωνίας
Η FRESKON δίνει την δυνατότητα συμμετοχής, σε όσα ΜΜΕ επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έκθεση, με 
ανταλλαγή προβολής. Στην FRESKON 2016 είχαμε:



Η  FRESKON 2017 εμπλουτίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, καινοτομίες και συνέδρια με 
προσκεκλημένους διακεκριμένους εισηγητές του κλάδου από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Για τρίτη συνεχή χρονιά η FRESKON σε συνεργασία με το 
περιοδικό ΦΡΌΥΤΌΝΕΆ σας φέρνει σε άμεση επαφή, μέσω 
Β2Β συναντήσεων, με αγοραστές αλυσίδων Super Markets της 
Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατά την διάρκεια της 
διεθνούς έκθεσης FRESKON, οι κορυφαίες αλυσίδες Super 
Markets της Ελλάδας και των Βαλκανίων - και όχι μόνο - θα 
έχουν το δικό τους stand, όπου θα παρευρίσκονται οι Υπεύθυνοι 
αγοραστές των Τμημάτων Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών για 
προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις.

ΌΜΙΛΙΕΣ
ΠΆΡΌΥΣΙΆΣΕΙΣ/ΕΚΘΕΤΩΝ

ΠΆΡΌΥΣΙΆΣΗ ΚΆΙΝΌΤΌΜΩΝ 
ΠΡΌΪΌΝΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΌ 
ΆΚΤΙΝΙΔΙΌΥ

ΣΥΜΜΕΤΌΧΕΣ ΜΕΓΆΛΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗ FRESKON 2016

...παράλληλες εκδηλώσεις



…πληροφορίες για εκθέτες!
Ημερομηνία
Πέμπτη 27 Άπριλίου - Σάββατο 29 Άπριλίου 2017

Διάρκεια   3 ημέρες

Ωράριο | Πέμπτη :11:00 – 19:00 / Παρασκευή: 10:00 – 19:00 / Σάββατο: 10:00 – 18:00

Η έκθεση «FRESKON 2017», είναι αποκλειστικά για επαγγελματίες και  
εμπορικούς επισκέπτες. 

Διεθνές 
Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό 
Κέντρο 
Θεσσαλονίκης 
Στο κέντρο της πόλης και 
της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας!

Το Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ HELEXPO βρίσκεται στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, 
με εύκολη πρόσβαση από κάθε σημείο της πόλης και εξυπηρέτηση από όλα τα μέσα μεταφοράς. Με 
εμπορικές και καταναλωτικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται με επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
σε εκθεσιακούς χώρους ευρωπαϊκών προδιαγραφών,  αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα διοργάνωσης 
εκθέσεων στην Ελλάδα από το 1926. 

Εκεί που χτυπά η ιστορία της πόλης, δίπλα στο Βυζαντινό και στο Άρχαιολογικό μουσείο, τα Διεθνή 
Συνεδριακά Κέντρα της ΔΕΘ HELEXPO προσελκύουν πλήθος συνεδριακών δραστηριοτήτων. 



Parking εκθετών

Τιμολόγιο αποζημίωσης χρήσης χώρου

ΧΩΡΌΙ & ΌΨΕΙΣ ΤΥΠΌΣ ΧΩΡΌΥ €/μ2

Χώρος με 1 όψη τύπος 1 80 €/μ2

Χώρος με 2 όψεις τύπος 1 88 €/μ2

Χώρος με 3 όψεις τύπος 1 96 €/μ2

Χώρος με 4 όψεις τύπος 1 104 €/μ2

Δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) τύπος 2 19 €/μ2

Δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) τύπος 3 40 €/μ2

Υπαίθριος χώρος  50 €/μ2

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΆ 24%

Παρατηρήσεις:
Ά.ΤΥΠΌΣ ΧΩΡΌΥ 1. Το ενοίκιο χώρου χωρίς εξοπλισμό περιλαμβάνει: Όριοθετημένο χώρο σε ίχνος 
εδάφους και καθαριότητα. Δεν συμπεριλαμβάνεται παροχή και σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος. Το 
κόστος σύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται σε 20 €/kw.

Β. ΤΥΠΌΣ ΧΩΡΌΥ 2. Άυτή η δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) περιλαμβάνει: Διαχωριστικά, 
μετόπη με την επιγραφή του εκθέτη, αριθμό stand, μία πρίζα/12τ.μ., δέκα ηλεκτρικά σπότ/12τ.μ., 1 
γραφείο, 1 τραπεζάκι, 3 καρέκλες, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος..

Γ.  ΤΥΠΌΣ ΧΩΡΌΥ 3. Άυτή η δομή περιπτέρου (πλέον του χώρου τύπου 1) περιλαμβάνει: δάπεδο-
μοκέτα χρώματος μπεζ, δομή-σύστημα αλουμινίου octanorm με πλήρωση μαύρη δερματίνη σε 
συνδυασμό με OSB.  Επιγραφή- εταιρικό logo σε επιγραφή, εξοπλισμός- 1 info, 1 τραπέζι στρόγγυλο, 
1 σκαμπό, 3 καθίσματα, 1 βιτρίνα, 4 ράφια. Ηλεκτρολογικά- πολύπριζο 2 θέσεων, 4 HQI, κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Δικαίωμα εγγραφής
Δικαίωμα εγγραφής για κάθε απ΄ ευθείας εκθέτη 110 €

Τρόποι πληρωμής
A Με επιταγές
Β Με μετρητά
Γ Με πιστωτική / χρεωστική κάρτα

Εκπτώσεις
 Άπό 36-54 τ.μ. έκπτωση 10%   από 55-85 τ.μ. έκπτωση 15%   από 86 τ.μ. και άνω έκπτωση 20%  
Όι εκπτώσεις αφορούν το ενοίκιο χώρου (Τύπος 1)

Διατίθενται θέσεις στάθμευσης δωρεάν για τα αυτοκίνητα των εκθετών. 
Για κάθε εταιρεία  θα διατίθεται 1 δωρεάν θέση parking σε κλειστό χώρο.







 http://freskon.helexpo.gr

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΌΡΙΚΌ 
ΓΕΓΌΝΌΣ ΦΡΌΥΤΩΝ 
ΚΆΙ ΛΆΧΆΝΙΚΩΝ

υπό την αιγίδα: υποστήριξη: επίσημη τράπεζα: Οργάνωση:επίσημος πάροχος 
ενέργειας:

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο 
Εσωτερικών 


