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ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη FRESKON 2023, 23-25 
Απριλίου 2023, στη Θεσσαλονίκη»  

 
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για την προβολή και 

προώθηση των προϊόντων της περιοχής, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή 

της στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων & Λαχανικών FRESKON 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 

23 έως 25 Απριλίου 2023 στο διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό κέντρο Θεσσαλονίκης ΔΕΘ 

HELEXPO. Στόχος της Περιφέρειας με τη συμμετοχή της είναι η προώθηση προς την παγκόσμια 

αγορά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που παράγονται στην εδαφική της επικράτεια, η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον κλάδο αυτό, η εξωστρέφεια της παραγωγής και η τόνωση 

του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας, που παίζει καταλυτικό ρόλο στην ελληνική οικονομία εν 

γένει.  

Η FRESKON διοργανώνεται για 7η φορά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης και 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις φρούτων και λαχανικών στα Βαλκάνια και την 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, συγκεντρώνοντας επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από τον κλάδο των νωπών 

προϊόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες προβάλουν, μεταξύ άλλων, και τις τελευταίες 

καινοτομίες τους. Η FRESKON έχει ως στόχο την ανάδειξη των πιο ποιοτικών φρούτων και 

λαχανικών, την ανάπτυξη του εμπορίου και των εξαγωγών και τη διεύρυνση συνεργασιών, με 

στοχευμένο πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων, διεθνών συνεδρίων και ομιλιών, παράλληλων 

εκδηλώσεων και παρουσιάσεων καινοτόμων προϊόντων. Πλαισιώνεται από μια σειρά παράλληλων 

εκδηλώσεων όπως το Διεθνές Συνέδριο Εσπεριδοειδών, όπου στόχος του είναι να καλύψει με 

εμπεριστατωμένες αναλύσεις όλα τα ζητήματα που αφορούν στα εσπεριδοειδή, να δώσει στο κοινό 

τη μεγάλη εικόνα των σημαντικότερων εξελίξεων του κλάδου ανά τον κόσμο και να αποτελέσει την 

κοιτίδα, στην οποία θα λάβει σχήμα μια ευρύτερη και μονιμότερη συνεργασία του ευρωπαϊκού 

κλάδου των εσπεριδοειδών.. 

Επιπλέον, στο επίκεντρο της FRESKON θα βρίσκεται και το FreshCon Market, το αποτελεί μια 

ιδιαίτερης στόχευσης ενότητα, καθώς μεγάλες εγχώριες και διεθνείς αλυσίδες σούπερ-μάρκετ 

έρχονται σε επαφή με τους επαγγελματίες του αγροτικού κλάδου, δημιουργώντας τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις άμεσων συμφωνιών. 

Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας με ποιοτικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά τα οποία 

παράγονται στην Κεντρική Μακεδονία, είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων που προσδιορίζουν 

την ισχυρή ταυτότητα και φήμη της περιοχής και αποτελούν προϊόντα-σημαία της Κεντρικής 

Μακεδονίας. Με τη συμμετοχή της στην FRESKON 2023 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

προσβλέπει στη συνεργασία με σημαντικούς οργανισμούς του εξωτερικού και την προσέλκυση 
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εξειδικευμένων επισκεπτών από το Διεθνή χώρο και την Ελλάδα για την προώθησή των τοπικών 

προϊόντων σε νέες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Για τη συμμετοχή της στην Έκθεση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προβεί σε ενοικίαση 

ειδικά διαμορφωμένου χώρου, σε προνομιακό σημείο στο περίπτερο 13 της έκθεσης, που θα 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες προβολής των επιχειρήσεών της, με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Δάπεδο: Μοκέτα Alma Elea Χρώματος κυανό 

• Δομή: Σύστημα Αλουμινίου Maxima Octanoform (Η:3.00m),  

Σύστημα Αλουμινίου Maxima Octanoform (Η:2.50m) 

• Πλήρωση: Panels Δερματίνης Χρώματος Λευκό 

• Επιγραφή: Επωνυμία σε Οβάλ επιγραφή 

• Εξοπλισμός: Infodesk ξύλινο λευκό, Σκαμπώ- Βάση Inox, Τραπέζι, Καρέκλες λευκές και 

ραφιέρες, σε επαρκή αριθμό που να καλύπτουν τις ανάγκες των εκθετών  

• Ηλεκτρολογικά: Πολύμπριζο 500W, 2 θέσεων, HQI 

• Γραφικά και ψηφιακές εκτυπώσεις 

Επίσης, στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται ειδικές κάρτες εισόδου(badges), 150 

προσκλήσεις ανά εκθέτη έντυπες και 50 ηλεκτρονικές, εγγραφή στον κατάλογο εκθετών, ελεύθερη 

πρόσβαση στις παράλληλες εκδηλώσεις, ελεύθερο parking για τους εκθέτες, καθημερινός 

καθαρισμός περιπτέρου και κοινόχρηστων χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, φύλαξη 

περιπτέρων, συμμετοχή των εκθετών σε προκαθορισμένα B2B ραντεβού με αγοραστές, ιατρείο 

πλήρως εξοπλισμένο με εφημερεύοντα γιατρό 

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας στην έκθεση, 

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν για να 

προβάλουν τα προϊόντα τους μέσα από το ενιαία διαμορφωμένο περίπτερο της Περιφέρειας, να 

δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. συνημμένη Φόρμα συμμετοχής) στα e-mail: 

g.karali@pkm.gov.gr  ή dao@pkm.gov.gr το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023. 

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την διάθεσή τους 

λαμβάνοντας υπόψη:  

• τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

• τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

• την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ 

• τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ξανασυμμετέχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε διεθνείς 

 εκθέσεις. 

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν 

παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης η 

επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε 

άλλη περιφέρεια.   

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία 

της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος 

Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330391 κα. Τσιαμπαλή  Χαρίκλεια και 

2313330052 κα. Μαρία Ελευθεριάδου. 

   M.E.A. 
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

    
 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φόρμα Συμμετοχής FRESKON 2023 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή με email) 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΤΣΙΜΙΣΚΗ 29, T.K 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: root@ebeth.gr) 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: info@veth.gov.gr) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, Τ.Κ 54624 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, email: epepthe@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 
(ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59100 ΒΕΡΟΙΑ, email: chamimat@otenet.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 
(ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 2,61100 ΚΙΛΚΙΣ, email: ebekilk@otenet.gr; info@ebekilkis.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
(25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 13, 58200 ΕΔΕΣΣΑ, email: info@pellachamber.gr; etaep@pellachamber.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 
(28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, email: champier@otenet.gr; info@champier.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
(Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ, email: eves@eves.gr) 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 58, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, email: info@epihal.gr) 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ 

mailto:etaep@pellachamber.gr

		2023-03-07T09:32:12+0200
	CHARIKLEIA TSIAMPALI
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




