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4. 
MIĘDZYNARODOWE TARGI 

ŚWIEŻYCH OWOCÓW I 
WARZYW

MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM WYSTAWOWE 

I KONFERENCYJNE W 
SALONIKACH



FRESKON: Saloniki stanowią na poziomie 
europejskim strategiczny punkt przewozu owoców 
i warzyw.

the
Fresh
Show

FRESKON jest największym wydarzeniem handlowym 
sektora świeżych owoców i warzyw w regionie 
Bałkanów i południowo-wschodniego wybrzeża Morza 
Śródziemnomorskiego. Targi organizowane są przez 
firmę DEF-HELEXPO w dniach 26-28 kwietnia 2018 
roku w Międzynarodowym Centrum Wystawowym DEF-
HELEXPO w Salonikach.
FRESKON to targi branżowe, które w ciągu trzech lat 
stały się ważnym
ogniwem strategicznym pomiędzy firmami sprzedającymi 
świeże owoce i warzywa a rynkami zagranicznymi. 
Stanowią międzynarodowy punkt, w którym spotykają się

przedsiębiorstwa, producenci i handlowcy, a zarazem 
umożliwiają rozwój handlu i eksportu, promocję 
wyjątkowych produktów owoców i warzyw, a także 
rozszerzenie współpracy poprzez organizację 
targów wysokiej jakości, program spotkań B2B, 
międzynarodowe konferencje, równoległe imprezy, 
prezentacje innowacyjnych produktów, przemówienia itd.
Freskon stanowi główne narzędzie rozwoju 
przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją świeżych 
owoców i warzyw na rynku europejskim z wizją eksportu 
na rynki światowe i odwrotnie.

    
 



Kategorie wystawców
• Świeże owoce i warzywa
• Produkty ekologiczne
• Maszyny, opakowania i materiały standaryzacji
• Firmy przewozowe i logistyczne
• Warsztaty kontroli jakości
 

Συμμετέχουν
 Uczestniczą
• Spółdzielnie
• Producenci
• Hurtownie owoców i warzyw
• Importerzy/eksporterzy owoców i warzyw
• Sprzedawcy detaliczni
• Sieci supermarketów z Grecji i zagranicy
• Firmy logistyczne
• Firmy konsultingowe
• Firmy certyfikacyjne

Freskon
w pigułce!



Statystyki
i wydarzenia
Freskon 2017 w liczbach
• 4000 gości biznesowych z 42 krajów
• 2500 zaplanowanych spotkań B2B
• 247 wystawców z 22 krajów
• 13.500 m2 hali wystawowej
• Zagraniczni goście (hosted buyers) z 31 krajów

Równoległe imprezy 2018
• Międzynarodowa Konferencja Winogron
• Specjalistyczne wydarzenia równoległe,
  przemówienia i prezentacje
• FreshCon market
(spotkania B2B z największymi sieciami supermarketów
Bałkanów i południowo-wschodniej Europy)
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RÓWNOLEGŁE IMPREZY


