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FRESKON: Солун е стратегически център на европейско ниво 
за транспортиране на плодове и зеленчуци 

the
Fresh
Show
FRESKON е най-голямото търговско събитие 
за плодове и зеленчуци, което се провежда 
на територията на Балканите и Югоизточното 
средиземноморие.
Организира се и се провежда в Международния 
изложбен център на Солун-HELEXPO в периода 26- 
28/4/2018.
FRESKON е чисто професионално изложение, 
което успя само за три години да се превърне 
в стратегическа връзка между компании, които 
предлагат пресни плодове и зеленчуци и на 
международните пазари.
Това е съществено за една международна точка за 
среща на

 
фирми, производители и търговци, чрез което се 
постига развитие на търговията и износа, показват 
се отлични плодови и зеленчукови продукти и 
се разширяват партньорствата чрез качествена 
организация на изложението, програма за B2B 
срещи, международни конференции, паралелни 
събития, презентации на иновативни продукти, 
разговори и т.н.
FRESKON е ключов инструмент за развитие на 
бизнеса за разпространение на пресни плодове и 
зеленчуци на световния пазар и обратно.



Categorii de exponente
• Fructe și legume proaspete
• Produse ecologice
• Mașini, materiale de ambalaj & tipizare
• Firme de transport și logistics
• Laboratoare de control de calitate
 
 
Participanți
• Cooperative
• Producători
• Angrosiști de fructe & legume
• Importatori/Exportatori de fructe & legume
• Comercianți cu amănuntul
• Lanțuri de  supermarkets din Grecia și din străinătate
• Firme logistics
• Firme de Consiliere
• Societăți de Certificare

Freskon dintr-o 
simplă privire!



Statistici & 
Evenimente
Freskon 2017 în cifre
• 4.000 de vizitatori comerciali din 42 de țări
• 2.500 întâlniri Β2Β programate
• 247 expozanți din 22 de țări 
• 13.500m2 spațiu de Expoziții
• Hosted Byers din 31 de țări

Evenimente paralele 2018
• Congres Internațional al Strugurului
• Evenimente paralele specializate, discursuri și prezentări  
• FreshCon market
(Întâlniri Β2Β cu cele mai mari lanțuri de super market din Balcani și din Europa 
de SE).
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