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FRESKON: Thesszaloniki, európai szinten
a zöldség-és gyümölcsszállitás stratégiai
csomópontjának számit.
A FRESKON, Balkán és a délkeleti Földközitenger térségében, a legnagyobb zöldség-és
gyümölcskereskedelmi eseményének számit.
Az esemény 2018. 04. 26-28.-ig, Thesszalonikiben, a
DETh-HELEXPO-i Nemzetközi Kiállitási Központban, a
DETh- HELEXPO által kerül megrendezésre.
A FRESKON kizárólagosan szakmai kiállitás, amely
alig három év alatt sikerült elérnie azt, hogy a friss
zöldség- és gyümölcs forgalmazók és a nemzetközi
piacok között, összekötő kapocs legyen.		
Lényegében, társaságok, termelők, és kereskedők
találkozási helyéről van szó, amin keresztül, sikerül elérni

a kereskedelem és az export fejlesztését, a kivételes
zöldség- és gyümölcsáruk felmutatását, és egy minőségi
kiállitás szervezésén, a B2B-s találkozási programon,
a nemzetközi konferenciákon, stb-n keresztül, az
együttműködés bővitését is.
A FRESKON, a tágabb térség, friss zöldséget és
gyümölcsöt a világpiacra és megforditva forgalmazó
vállalatai számára alapszerszámnak számit.

A Freskon egy
pillantásra
A kiállitott termékek, fzolgáltatások kategóriáik kategóriái
• Friss zöldség és gyümölcs
• Bio termékek
• Gépek, csomagoló-és tipizálási anyagok
• Fuvarozási és logistic vállalatok
• Minőségellenörző laboratóriumok
Συμμετέχουν
Részt vesznek
• Szövetkezetek
• Termelők
• Zöldség- és gyümölcs nagykereskedők
• Zöldség-és gyümölcs importőrök/exportőrök
• Kiskereskedők
• ABC áruház szupermarket-láncok Görögországból és külföldről
• Logistics vállalatok
• Szakmai tanácsadó vállalkozások
• Tanusitó szervezetek (vállalkozások)

Statisztikai
adatok és
Rendezvények
A 2017-es Freskon számokban
• 4000 üzleti látogató 42 országból
• 2500 beütemezett B2B-s találkozó
• 247 kiállitó 22 országból
• 13500 négyzetméteres kiállitási terület
• Hosted Byers 31 országból

2018-as Párhuzamos Rendezvények
• Nemzetközi Szőlészeti Konferencia
• Specialized Párhuzamos Rendezvények,előadások és ismertetések
• FresCon market
(B2B-s találkozások Balkán és Délkelet Európa legnagyobb super market
üzletláncaival)
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