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ΘΔΜΑ:  Απολογισμός Γιεθνούς Δμπορικής Δκθέσεως Νωπών Οπωροκηπεστικών ‘Fruit 

Logistica’ (05-07/04/2022) 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 5 έσο 7 Απξηιίνπ 2022, ύζηεξα από 

δύν ρξόληα εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, ε θνξπθαία ζε παγθόζκην επίπεδν γηα ηνλ θιάδν ησλ λσπώλ 

νπσξνθεπεπηηθώλ Γ. Δ. Έθζεζε ‘Fruit Logistica 2022’. 

 

Σηε θεηηλή δηνξγάλσζε ζπκκεηείραλ πεξί ηνπο 2.000 εθζέηεο (2020: πιένλ ησλ 3.000) από 87 

ρώξεο, ελώ ν αξηζκόο ησλ εκπνξηθώλ επηζθεπηώλ αλήιζε ζε 40.000 από 130 ρώξεο. Ο πιήξεο 

θαηάινγνο ησλ Δκπνξηθώλ Δθζεηώλ βξίζθεηαη αλεξηεκέλνο ζηνλ ηζηόηνπν ηεο Γ.Δ. Δθζέζεσο σο 

εμήο: https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/exhibitor-search/#/. Ο κεησκέλνο αξηζκόο 

εκπνξηθώλ εθζεηώλ θαη επηζθεπηώλ ζε ζύγθξηζε κε ην 2020, νθείιεηαη, ελ πνιινίο, ζην όηη δελ 

έρνπλ επηζηξέςεη νη ξπζκνί θαλνληθόηεηαο από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο, νκνηόκνξθα, ζε όιεο ηηο 

ρώξεο.  

 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζην πεξηζώξην ηεο ‘Fruit Logistica 2022’ ζπκκεηείρε κεηαμύ 

άιισλ θαη ν Γεξκαλόο Υπνπξγόο Τξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο, θ. C. Özdemir, ελώ ζην πιαίζην ηεο Γ.Δ. 

έγηλε θαη απνλνκή βξαβείσλ αγξνηηθήο θαηλνηνκίαο ζε επηρεηξήζεηο.  

 

Η Διιάδα ζπκκεηείρε ζηε ‘Fruit Logistica 2022’, κε 63 επηρεηξήζεηο (2020: 82), ζπιινγηθνύο 

θνξείο θαη Πεξηθέξεηεο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ εληάρζεθε ζε ζπιινγηθά πεξίπηεξα, ππό ηελ 

νξγαλσηηθή επζύλε θαη ηνλ ζπληνληζκό αθελόο ηεο ‘Enterprise Greece Α.Ε.’ (11 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη ν Οξγαληζκόο Κεληξηθώλ Αγνξώλ θαη Αιηείαο ΑΔ) θαη αθεηέξνπ ηεο 

‘Great – Trade Exhibitions and Exports’ (39 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, 

θαζώο θαη νη Πεξηθέξεηεο: Πεινπνλλήζνπ, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Ηπείξνπ, Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Θεζζαιίαο θαη Κξήηεο).  

 

Οη Έιιελεο εθζέηεο, θαηά ηελ ηξηήκεξε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ Γ.Δ. Έθζεζεο, είραλ ηελ επθαηξία λα 

πξνβάινπλ νπσξνθεπεπηηθά πξντόληα, πιηθά ζπζθεπαζίαο θ.α., θαζώο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επνηθνδνκεηηθό θύθιν επαθώλ κε ηνπο εκπνξηθνύο επηζθέπηεο, νπνίεο σο πιεξνθνξεζήθακε 

θαηέιεμαλ θαη ζε επηρεηξεκαηηθέο ζπκθσλίεο.  

 

Σύκθσλα κε ηνπο δηνξγαλσηέο νη επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο άξρηζαλ λα θάκπηνληαη θαη θαίλνληαη, 

ήδε, ηα πξώηα ζεκάδηα αλάθακςεο ζηνλ θόζκν ησλ Δκπνξηθώλ Δθζέζεσλ. Σύκθσλα, δε, κε 

πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα έξεπλαο, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο εθζέηεο θαη εκπνξηθνί 

επηζθέπηεο, ε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ηνπο αμηνινγήζεθε ηδηαίηεξα ζεηηθά, αθνύ ην 40% δήισζε όηη, 

https://www.fruitlogistica.com/en/trade-visitors/exhibitor-search/#/


θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ Γ.Δ., θαηάθεξαλ λα ζπλάςεη ζεηξά επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθσληώλ θαη 

ην 80% δεκηνύξγεζε  θύθιν λέσλ επαθώλ, ελώ παξάιιεια ζρεδηάδεη, ήδε, λα ιάβεη κέξνο ζηελ 

‘Fruit Logistica 2023’ (08.-10.02.2023). 

 

Η ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο θξίλεηαη από πιεπξάο Γξαθείνπ ΟΔΥ Βεξνιίλνπ επηηπρεκέλε, κε 

δεδνκέλν, κάιηζηα, όηη αθήλνπκε πίζσ καο ηε δηεηία ηεο παλδεκίαο, όπνπ ηα ειιεληθά 

νπσξνθεπεπηηθά επέδεημαλ ηδηαίηεξε αλζεθηηθόηεηα θαη επηβεβαίσζαλ ηελ πςειή πνηόηεηα θαη ην 

άθξσο αληαγσληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα ζηε γεξκαληθή αγνξά, ζην πιαίζην κάιηζηα ησλ λέσλ 

πςειώλ απαηηήζεσλ πνπ ζέηεη ε κεηά-covid επνρή. Άιισζηε ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο ‘Fruit 

Logistica’ θαη νη πνιπάξηζκεο παξάιιειεο εθδειώζεηο, όπνπ παξαδνζηαθά παξνπζηάδνληαη 

θαηλνηόκεο επηρεηξεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθό ηνκέα απνηεινύλ κίαο πξώηεο 

ηάμεσο επθαηξία γηα ηε ζπληνληζκέλε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ Δθζεηώλ.  


