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4. 
MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ 

AKCE OVOCE 
A ZELENINY

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVIŠTĚ A 
KONFERENČNÍ CENTRUM 

V SOLUNI, ŘECKO



FRESKON: Soluň představuje strategický uzel 
přepravy ovoce a zeleniny v evropském měřítku. 

the
Fresh
Show

FRESKON představuje největší obchodní událost ovoce 
a zeleniny v oblasti Balkánu a jihovýchodního Středomoří. 
Pořádá ji DETH-HELEXPO 26.-28. 4. 2018 na 
Mezinárodním výstavišti a konferenčním centru DETH-
HELEXPO v Soluni.
FRESKON je čistě odborná výstava, která se během 
pouhých tří let dokázala stát strategickým spojovacím 
článkem mezi společnostmi vyvážejícími čerstvé ovoce 
a zeleninu a mezinárodními trhy. Jedná se vlastně o 
místo mezinárodního setkání společností, výrobců a 
obchodníků, umožňující rozvoj obchodu a vývozu, 

prezentaci výjimečného ovoce a zeleniny a rozšíření 
spolupráce díky kvalitní organizaci výstav, programu 
schůzek B2B, mezinárodním konferencím, doprovodným 
akcím, prezentacím nových produktů, přednáškám apod.
FRESKON představuje základní nástroj rozvoje podniků 
pro vývoz čerstvého ovoce a zeleniny z celé oblasti na 
mezinárodní trh a naopak.

    
 



Kategorie exponátů 
•Čerstvé ovoce a zelenina 
•Biologické výrobky
•Zařízení, balicí materiál a standardizace 
•Přepravní a logistické společnosti 
•Laboratoře kontroly kvality
 

Συμμετέχουν
 Účastníci
• Družstva 
• Výrobci 
• Velkoobchod ovoce a zeleniny 
• Dovozci/Vývozci ovoce a zeleniny
• Maloobchod 
• Řetězce supermarketů v Řecku i v zahraničí 
• Logistické společnosti 
• Poradenské společnosti 
• Certifikační společnosti 

Stručně o 
FRESKON!



Statistiky a 
akce
Freskon 2017 v číslech 
• 4 000 návštěvníků ze 42 zemí 
• 2 500 domluvených schůzek B2B 
• 247 vystavovatelů z 22 zemí 
• výstavní plocha 13 500 m2 
• Hosted Byers ze 31 zemí

Doprovodné akce 2018 
• Mezinárodní kongres vinné révy ·
• Specializované doprovodné akce, přednášky a prezentace ·
• FreshCon market 
(B2B schůzky s největšími řetězci supermarketů na Balkáně a v jihovýchodní 
Evropě)
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INFORMACE
ANATOLI NIKOLAIDOU 
T: +30 2310 291 161
F: +30 2310 291554

E: freskon@helexpo.gr

DOPROVODNÉ AKCE


