
 
 
 
 
 
 
ASIA FRUIT LOGISTICA & ASIA FRUIT CONGRESS   
Χονγκ Κονγκ, 06. – 08.09.2017 
11η ∆ιεθνής Έκθεση και Συνέδριο Φρούτων και Λαχανικών  
 
Οργάνωση Εθνικού Περιπτέρου στην ASIA FRUIT LOGISTICA 2017, στο Χονγκ Κονγκ από το 
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο, επίσηµος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισµού του 
Βερολίνου στην Ελλάδα 
 
Κυρίες και κύριοι, 
και το 2017 οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην ενδέκατη µεγάλη διεθνή ασιατική έκθεση νωπών προϊόντων, η 
οποία διοργανώνεται ετησίως στο εκθεσιακό κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ Κονγκ, συνοδευόµενη από το Asiafruit 
Congress, το οποίο διεξάγεται µία ηµέρα πριν την έναρξη της έκθεσης. 
 
Η Ασία αυτή τη στιγµή είναι η πιο δυναµική αγορά όσο αφορά στα νωπά προϊόντα στον κόσµο. Οι Ασιάτες καταναλώνουν τη 
µεγαλύτερη ποικιλία φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Μήλα, ροδάκινα, ακτινίδια, εσπεριδοειδή, πεπόνια, κεράσια και επιτραπέζια 
σταφύλια αποτελούν ήδη σηµαντικά προϊόντα εισαγωγής µε υψηλές τιµές, ενώ τα µπρόκολα, καρότα, κρεµµύδια, σπαράγγια, το σέλινο 
και το λάχανο αποτελούν τα λαχανικά µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις ανάµεσα στα εισαγόµενα.  
 
Η προηγούµενη ASIA FRUIT LOGISTICA σηµείωσε ρεκόρ επισκεπτών µε αύξηση 22% σε σχέση µε την προηγούµενη διοργάνωση. 
Περισσότεροι από 11.000 κλαδικοί επισκέπτες από 74 χώρες ενηµερώθηκαν σε ζητήµατα και εξελίξεις του κλάδου. Νέο ρεκόρ 
σηµείωσε και ο αριθµός των εκθετών µε περισσότερες από 650 επιχειρήσεις-εκθέτες από 37 διαφορετικές χώρες. Στο Asiafruit 
Congress, ολοήµερο συνέδριο µία ηµέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης, συµµετείχαν 375 αρµόδιοι λήψης αποφάσεων της 
βιοµηχανίας νωπών φρούτων και λαχανικών από 40 χώρες του κόσµου.   
 
Εντυπωσιακή ήταν η περσινή συµµετοχή των ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων µε τις εξής 7 συµµετοχές: 
GREEK&FRESH, LABIDINO, MITROSILIS S.A, ΝESPAR-PREMIUM EUROPEAN KIWI, PROTOFANOUSIS FRUITS S.A., SNACK 
A FRUIT - CYPROFRESH CITRUS και ZEUS KIWI SA. 
 
Για δεύτερη φορά διοργανώθηκε και το συνέδριο Cool Logistics Asia , το οποίο δίνει βαρύτητα σε θέµατα, όπως η µεταφορά ευπαθών 
προϊόντων και η διαχείριση της ελεγχόµενης θερµοκρασίας κατά τη µεταφορά τους. Το 3ο Cool Logistics Asia πρόκειται να λάβει χώρα 
στις 6 Σεπτεµβρίου 2017, στο πλαίσιο διεξαγωγής της έκθεσης.  
 
Επιπλέον, θέµατα όπως information technology, communication technology, the Internet-of-Things, Big Data, ροµποτική και νέες 
τεχνολογίες για τον κλάδο των φρούτων και των λαχανικών παρουσιάστηκαν στο πρωτο-εµφανιζόµενο συνέδριο της Asia Fruit 
Logistica 2016, Smart Horticulture Asia , το οποίο πρόκειται να επαναληφθεί στις 7 Σεπτεµβρίου 2017, στο πλαίσιο διεξαγωγής της 
έκθεσης.  
 
Τέλος, ένα άλλο συνέδριο, το 2ο Fresh Produce Forum  θα διοργανωθεί στις 23. – 25.05.2017, στην πόλη Hangzhou της Κίνας, εκεί 
όπου άνοιξε η Σύνοδος Κορυφής των G20. Η Hangzhou είναι πολύ σηµαντικό κέντρο φρέσκων φρούτων και ηλεκτρονικού εµπορίου.  
 
Την ASIA FRUIT LOGISTICA 2017 διοργανώνει ο Εκθεσιακός Οργανισµός του Βερολίνου, διοργανωτής της καταξιωµένης έκθεσης 
FRUIT LOGISTICA Βερολίνου (08. – 10.02.2017).  
 
Το Επιµελητήριό µας, επίσηµος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισµού του Βερολίνου στην Ελλάδα, προγραµµατίζει 
να οργανώσει  Εθνικό Περίπτερο στην ASIA FRUIT LOGISTICA 2017, στο Χονγκ Κονγκ. 
 
Παράκληση συµπληρώσετε στον παρακάτω πίνακα, το τυχόν ενδιαφέρον σας για συµµετοχή στην επόµενη ASIA FRUIT 
LOGISTICA 2017  στο Eθνικό µας περίπτερο.  
Το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον σας θα βοηθήσει πολύ στον προγραµµατισµό µας. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Να επιστραφεί το αργότερο µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017 στο E-Mail: berlinmesse@ahk.com.gr ή φαξ: 210 64 45 175  

κα Α. Θεοφανίδου,  τηλ.: 210 64 19 037, κιν.: 6944 266 603 
� Ναι, ενδιαφέροµαι να συµµετέχω στο Εθνικό Περίπτερο στην ASIA FRUIT LOGISTICA 2017 (06. – 08.09.2017) στo Χονγκ Κονγκ 

Όνοµα εταιρίας:………………………………………………………….Υπεύθυνος:………………………………………………. 
∆ιεύθυνση:…………………………………………………………………………………………T.K……………………………... 
Τηλέφωνο:………………… …………Φαξ:…………………E-Mail:………………………………………………………………. 
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