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"Το κορυφαίο γεγονός για τον κλάδο των φρούτων και λαχανικών στην 
Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες χώρες της CIS" 
 
H Fresh Produce Ukraine είναι η µοναδική καθώς και  η µόνη εξειδικευµένη 
διεθνή εκδήλωση που  επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των φρούτων και 
λαχανικών, µετά τη συγκοµιδή των τεχνολογιών διαχείρισης και του εµπορίου 
στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες της CIS. Η έκθεση διοργανώνεται στο 
τριήµερο συνέδριο της  "Fruits & Vegetables of Ukraine", το συνέδριο αυτό έχει 
διοργανωθεί ενηµέρωση των φρούτων και λαχανικών για τα τελευταία 9 χρόνια 
και έχει δηµιουργήσει µια πολύ ισχυρή φήµη. Ένα από τα σηµαντικά θέµατα 
του συνεδρίου είναι το φόρουµ στο οποίο περισσότερες από 30 αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ και  βασικούς εισαγωγείς έχουν συµµετάσχει κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων εκδόσεων. 
 
Οι βασικοί τοµείς προϊόντων της Fresh Produce Ουκρανία: 
•Παροχή φρέσκων προïόντων και αγορών. 
• Τεχνολογικές µεθόδους καλλιέργιας για , φρούτα, µούρα,  λαχανικά και 
πατάτες. 
•Καινούρια τεχνολογία και εξοπλισµό για θερµοκήπια και καλλιέργια 
λαχανικών και µούρων. 
• Συσκευές αποθήκευσης, ψύξης και ποιοτηκά συντηριτικά  για φρέσκα  
προϊόντα. 
• Ταξινόµηση, συσκευασίες και άλλο ,για µετά τη συγκοµιδή, εξοπλισµό 
χειρισµού και τεχνολογίες. 
• Εξοπλισµό για επεξεργασία φρούτων και λαχανικών 
• Μedia και υπηρεσίες. 
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Πράγµατα που πρέπει να ξέρετε για την έκθεση: 
 
• Η Fresh Produce Ukraine είναι η πιο διεθνής πλατφόρµα για την πλήρη 
βιοµηχανία φρούτων & λαχανικών. 
• Όλοι οι βασικοί εκπρόσωποι από τους καλλιεργητές και προµηθευτές εισροών 
φρούτων και λαχανικών σε αλυσίδες σούπερ µάρκετ επισκέπτονται την 
έκθσεση. 
• Είναι η µεγαλύτερη εκδήλωση σε φρέσκα προϊόντα της βιοµηχανίας στην 
Ουκρανία και χώρες της CIS. 
• ∆ιοργανώνεται σε συνεργασία µε το γνωστό συνέδριο "Fruits & Vegetables of 
Ukraine” 
• Περιλαµβάνει το επιτυχηµένο forum του εµπορίου στo οποίo συµµετέχουν 
περισσότερες από 30 αλυσίδες σούπερ µάρκετ και  βασικών εισαγωγέων κατά 
τη διάρκεια της έκδοση 2012! 
• Ένας µεγάλος αριθµός των επισκεπτών από τη Ρωσία, τη Μολδαβία, την 
Πολωνία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν βοηθούν στην επέκταση της 
έκθεσης. 
• Σε αντίθεση µε τη Ρωσία, δεν απαιτείται visa για να εισέλθουν στην Ουκρανία 
πολίτες των χωρών της ΕΕ, των ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες. 
• Το 81% των εκθετών του 2012, δήλωσε ότι η Fresh Produse Ukraine το 2012 
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. 
• Είναι η καλύτερη στιγµή του έτους για τις πωλήσεις και τις συµβάσεις: οι 
αγρότες έχουν ολοκληρώσει  τις πωλήσεις της σεζόν και είναι ελεύθεροι από τις 
εργατικές δουλειές , οι έµποροι προετοιµάζουν για το Νέο Έτος και τα 
Χριστούγεννα τις  πωλήσεις, και προµηθευτές εξοπλισµού δέχονται παραγγελίες 
για τη νέα σεζόν! 
• Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας και η 
ανώτατη διοίκηση, θα µπορούν να παρευρίσκονται στην έκθεση χάρι στο 
συνδυασµό της ετήσιας διάσκεψης µε το παραδοσιακό ετήσιο συνέδριο της 
βιοµηχανίας που διοργανώθηκε από την Fruit Inform. 
• Συνδυάστε τη συµµετοχή σας στην έκθεση µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο 
ετήσιο συνέδριο της βιοµηχανίας και να γνωρίσουν τα πάντα για τα νωπά 
προϊόντα της βιοµηχανίας της Ουκρανίας και την προώθηση των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών σας. 
• Ύπαρξη έµπειρων διοργανωτών. 
• 3-ήµερη έκθεση για το εµπόριο. (Τρίτη - Πέµπτη) 
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Ενηµερωτικό δελτίο της Fresh Produce Ουκρανία: 
 
Επισκόπηση επόµενης έκθεσης: 
Ηµεροµηνίες: 26 - 28 Νοεµβρίου 2013 
Τοποθεσία: Κίεβο, Ουκρανία 
Τόπος: ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο (IEC) 
∆ιοργάνωση: CoD Exhibitions Ltd (Ουκρανία) 
Συνδιοργανωτές: Fruit Inform (Ουκρανία), BTO Exhibitions BV (Κάτω Χώρες) 
Συχνότητα: Ετήσια 
Website: www.freshproduce-expo.com 
 
Ενηµερωτικό δελτίο της Fresh Produce Ukraine 2012: 
 
Ηµεροµηνίες της τελευταίας έκθεσης: 28 - 30 Noεµβρίου, 2012 
Αριθµός των εκθετών: 150 
Μέγεθος της Fresh Produce Ουκρανία 2012: περίπου. 3500 τµ 
Αριθµός επισκεπτών: 4,671 
Χορηγία: The Chilean Fresh Fruit Association (Chile) 
Επίσηµα Συµµετάσχουσες Χώρες: 
The Chilean Fresh Fruit Association (Chile) 
Novacert Ltd. “project Think Peach” (Greece) 
Italian Trade Commission  - Trade Promotion Section of the Italian Embassy 
in Ukraine (Italy) 
Ministry of Agriculture of the Republic of Lebanon (Lebanon) 
 
Συνέδριο "Φρούτα & Λαχανικά της Ουκρανίας". 

Η Fresh Produce Ukraine είναι ο 

οικοδεσπότης του εξειδικευµένου 

συνεδρίου"Fruits & Vegetables of Ukraine’’ 

Κατά τη διάρκεια της Fresh Produce 

Ουκρανία 2012, το συνέδριο 

πραγµατοποιήθηκε για ένατη φορά και 

προσέλκυσε περισσότερους από 200 

µεγάλους καλλιεργητές και παραγωγούς από την Ουκρανία και το εξωτερικό. 

Οι συµµετέχοντες στο συνέδριο είναι µεταξύ των πρώτων που γνωρίζουν για 

φρούτα και  λαχανικά παραγωγής, την ανάλυση των τιµών και τις προβλέψεις 

και τις σχετικές πληροφορίες για την αγορά. Οδηγώντας  παγκοσµίως  φρούτα 

και λαχανικά οι εµπειρογνώµονες δίνουν τις απόψεις και τις συµβουλές τους. 

Οι θεµατικές ενότητες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν για δύο ηµέρες, 

ενώ η τρίτη ηµέρα θα ασχοληθεί µε το διεθνές forum του εµπορίου. 
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Trade Forum 

 

Το ∆ιεθνές Forum για το εµπόριο που παραδοσιακά κατέχει την τελευταία 

ηµέρα της έκθεσης έχει γίνει η µεγαλύτερη 

εκδήλωση για το εµπόριο στον τοµέα των 

φρούτων και λαχανικών στην Ουκρανία και 

σε άλλες χώρες της CIS.Κατά τη διάρκεια 

του Trade Forum οι κορυφαίες αλυσίδες 

σούπερ µάρκετ στην Ουκρανία και τη 

Ρωσία έχουν την δυνατότητα να 

συναντηθούν πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους 

∆ιεθνής εξαγωγείς και τους τοπικους 

παραγωγους των Φρούτων & Λαχανικών. 

Κατά τη διάρκεια του Trade Forum το 2012 συµµετείχαν περισσότερες από 27 

αλυσίδες σούπερ µάρκετ και οι εισαγωγείς από την Ουκρανία, τη Ρωσία και 

άλλες χώρες της CIS. Περισσότερες από 350 απευθείας διαπραγµατεύσεις µε 

τους προµηθευτές από την Ουκρανία και 15 χώρες σε όλο τον κόσµο έλαβαν 

µέρος εντός µιας εργάσιµης ηµέρας!  

Αλυσίδες σούπερ µάρκετ και εισαγωγείς που συµµετείχαν στο Trade Forum 

2012 περλάµβαναν: ATB-Market, Auchan Hypermaket, Avanta Trading 

House (Kolibris, Nash, 555 chains), Azov-Caribe Ltd, Barvinok Trading Chain 

(Barvinok chain), Billa-Ukraine (Billa chain), EKO (Eko Market chain), 

Evrotek Retailing Company (Arsen, Kvartal, Fresh chains), Foodmarket 

(Welmart, Velyka Kyshenya chains), Fozzy Group of Companies (Silpo, Fora, 

Fozzy, Bumi supermarket chains), Furshet supermarket chain, Kalinovka 

Trading House, Karavan hypermarket chain, Kontinent Supermarket, 

METRO Cash & Carry, Nash Kray supermarket chain, NOVUS Ukraine 

(Novus chain), PAKKO-Holding (Vopak chain), Spar-Logistic (SPAR chain), 

Tander CJSC (Magnit chain, Russia), Tavriya-V, Tropik, UFC (Ukrainian 

Fruit Company), UFVC (Ukrainian Fruit & Vegetable Company), Ukrainian 

Retail (Brusnichka chain), URVC (Ukrainian-Russian Vegetable Company), 

VARUS supermarket chain and X5 Retail Group (Perekrestok supermarket 

chain). 
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Περισσότερες πληροφορίες για την Fresh Produce Ukraine µπορούν να 

βρεθούν στην ιστοσελίδα  www.freshproduce-expo.com ή επικοινωνήστε µε 

την. 

 

επαφή: 

 
 
Mrs. Konstantina Bouman 
T: +31 6 24797659  
T: +30 22 910 788 15  
F: +30 22 910 788 14 
I: www.greekfruits.eu 
E: info@greekfruits.eu  or konstantinagiannoutsou@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Το κορυφαίο γεγονός για τον 

κλάδο των φρούτων και λαχανικών 

στην Ουκρανία, τη Ρωσία και 

άλλες χώρες της CIS” 


