8-ма Міжнародна виставка галузі плодоовочівництва України та країн СНД
Fresh Business Expo Ukraine, яка
відбулася 3 – 5 грудня 2019 року,
вітала 3 476 цільових відвідувачів.
У виставці взяли участь 100 компаній з 16 країн світу. Виставкова
площа заходу складала 2 750 кв.м.

В черговий раз виставка довела,
що є необхідним додатковим маркетинговим інструментом для компаній у встановленні та зміцненні бізнесу в Україні та країнах СНД.

Fresh Business Expo найбільший в
Україні захід, орієнтований на плодоовочеву галузь, де провідні виробники, трейдери, мережі супермаркетів,
експортери, технологи та постачальники зустрічаються та
починають
співпрацювати.

16 країн: Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія,
Італія, Ізраїль, Кенія, Литва, Нідерланди,
Німеччина, Польща, США, Франція, Чехія,
Швеція, Україна.
ВІДВІДУВАЧІ
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Встановити нові ділові контакти
Продаж продукції та / або послуг
Оцінити ринок
Моніторинг діяльності конкурентів
Отримання інформації про стан ринку

НАПРЯМКИ FRESH BUSINESS EXPO:
● Плодоовочівництво, ягідництво, грибовиробництво, виноградарство
● Насінництво
● Технології вирощування
● Технологій зберігання овочів та фруктів,
ягід, сухофруктів тощо
● Тепличні технології та обладнання

● TехнологіЇ охолодження, заморожування та консервування, а також відповідне
обладнання
● Обладнання для переробки фруктів та
овочів, ягід та ін.
● Обладнання для хімічного захисту рослин та внесення в ґрунт мінеральних
добрив
● Обладнання для поливу та крапельного
зрошення

www.freshbusiness-expo.com
ЗА ПІДТРИМКИ:

● Технології післязбиральної обробки
● Технології пакування та сортування
● Системи підбору культур для промислового саду
● Контроль та профілактика хвороб, захист та підживлення плодових насаджень
● Сільськогосподарська техніка та обладнання
● Пакувальні матеріали
● Плодоовочевий маркетинг

Семінарська програма «Тепличні технології»: 2 дні, 9 спікерів, 97 слухачів

Після підписання Угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною організатори відзначають зростаючий інтерес до українського ринку. Експорт з України в ЄС
швидко зростає, а виробництво фруктів
і овочів демонструє значне збільшення.

Щоб мати можливість експортувати
до ЄС, українським виробникам необхідно буде інвестувати кошти, щоб
відповідати
європейським
стандартам якості. Це дає великий інтерес
та потенціал західним постачальникам тепличних технологій, технологій
післязбиральної обробки, пакування, насіння, рослин та інших супутніх товарів.

ОРГАНІЗАТОРИ:

Угода про вільну торгівлю між Україною та ЄС сприяє швидкому розвитку плодоовочевої галузі в Україні.
Багато виробників знайшли нові експортні ринки в ЄС. Українські виробники впроваджують нові технології,
щоб відповідати новим стандартам.

