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FRESKON: Солун е стратегически център на европейско ниво
за транспортиране на плодове и зеленчуци
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 2628/4/2018.
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.

Freskon
с един поглед!
Категории на изложението
· Пресни плодове и зеленчуци
· Био продукти
· Машини, опаковъчни и стандартизационни материали
· Транспортни и логистични фирми
· Лаборатории за контрол на качеството
Участват
· Кооперации
· Производители
· Търговци на едро на плодове и зеленчуци
· Вносители/Износители на плодове и зеленчуци
· Търговци на дребно
· Вериги супермаркети от Гърция и чужбина
· Логистични компании
· Консултантски компании
· Сертифициращи компании

Статистика
и събития
Freskon 2017 в цифри
· 4.000 търговски посетители от 42 страни
· 2.500 планирани B2B срещи
· 247 изложители от 22 страни
· 13.500m2 изложбена площ
· Hosted Byers от 31 страни

Паралелни събития 2018
· Международен семинар на гроздето
· Специализирани паралелни събития, речи и презентации
· FreshCon market
(B2B срещи с най-големите вериги супермаркети на Балканите и
Югоизточна Европа)

ПАРАЛЕЛНИ СЪБИТИЯ

CONTACT INFORMATION
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