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Αποτίμηση Τηλεματικής Διεθνούς Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction 

LIVEConnect, 1-31 Οκτωβρίου 2020 

 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 1ης και 31ης Οκτωβρίου τ.έ, η 12η έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης 

Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction. Για πρώτη φορά, εξαιτίας της πανδημίας του SARS-

CoV-2, ακυρώθηκε η διοργάνωση του διεθνούς εμπορικού γεγονότος στον συγκεκριμένο τομέα 

στους χώρους της Ifema, επίσημου διοργανωτή εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, η οποία 

είχε καταρχήν προγραμματιστεί για το διάστημα 20 και 24 Οκτωβρίου 2020. Αντ’ αυτής, οι 

διοργανώτριες αρχές, Ifema και Ισπανική Συνομοσπονδία Ενώσεων Παραγωγών και 

Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και Φυτών, Fepex, αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μία 

τηλεματική μορφή της έκθεσης για το μήνα Οκτώβριο.  

Στην εν λόγω πρωτοποριακή μορφή της έκθεσης, συμμετείχαν περί τους 95.000 επισκέπτες από 

140 χώρες ενώ οι εκθέτες έφθασαν τους 2.000 και προέρχονταν από 18 κλάδους της γεωργίας. 

Συγκεκριμένα, οι εκθέτες και οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις 

καθημερινές ομιλίες και σεμινάρια της έκθεσης και να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους δίκτυο 

τόσο μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης, όσο και μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Η 

τηλεματική έκθεση έδινε τη δυνατότητα σε όσους είχαν εγγραφεί να αναζητήσουν εκθέτες της 

Fruit Attraction με βάση τη δραστηριότητά τους και τη χώρα και να επικοινωνήσουν με τους 

ίδιους, αρχικά μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της πλατφόρμας και εφόσον 

κρινόταν σκόπιμο, με τη χρήση κάμερας. Με αυτόν τον τρόπο, παρά την έλλειψη της φυσικής 

παρουσίας, δόθηκε η ευκαιρία σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να αναπτύξουν τις 

επιχειρηματικές τους συνεργασίες, συνάπτοντας εμπορικές συμφωνίες και ενισχύοντας τις ήδη 

υπάρχουσες. Μέσω της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα παρουσίαζε στους εκθέτες 

και τους επισκέπτες περαιτέρω προτάσεις για ενίσχυση του επιχειρηματικού κύκλου, βασιζόμενη 

σε προηγούμενες επαφές και τις δραστηριότητες της κάθε εταιρίας.  

Πέραν της επιχειρηματικής δικτύωσης, η έκθεση πλαισιώθηκε με καθημερινές ομιλίες, 

παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με τον αγροδιοατροφικό τομέα, με έμφαση στα φρούτα και 

λαχανικά. Επομένως, στην έκθεση, όπως και κάθε έτος, παρουσιάστηκαν οι τελευταίες τάσεις 

και καινοτομίες αυτού ενώ τα σεμινάρια αφορούσαν ένα πλήθος τομέων, όπως προκλήσεις και 

ευκαιρίες εξαιτίας του Covid-19, τάσεις της αγοράς, μέθοδοι αποθήκευσης κοκε. Σημαντική θέση 

είχε η αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. και οι πιθανές προοπτικές σε περίπτωση που 

δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Επιπλέον διοργανώθηκαν οι ημερίδες Biofruit 

Congress και World Fresh Forum. Οι δραστηριότητες αυτές λάμβαναν χώρα καθημερινά κατά 

τις πρωινές και απογευματινές ώρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να τις παρακολουθήσουν 

μέσω των υπολογιστών τους ή των κινητών τους τηλεφώνων.   
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Σημειώνεται ότι, πέραν της Fruit Attraction, στην ίδια πλατφόρμα διοργανώθηκαν οι δύο 

θεματικές υπο-εκθέσεις με τις ονομασίες Flower&Garden και Fresh Food Logistics. Όπως 

φανερώνουν και οι τίτλοι τους, οι εν λόγω εκδηλώσεις είχαν ως θεματική την αγορά φυτών και 

λουλουδιών και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και τους βέλτιστους τρόπους 

μεταφοράς των αγροδιατροφικών προϊόντων αντίστοιχα.  

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης συμμετείχε στην έκθεση κατόπιν πρόσκλησης των διοργανωτριών 

αρχών και παρακολούθησε τη διαδικασία καθώς και ορισμένα σεμινάρια αυτής. Επιπλέον, 

εντόπισε τις 19 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν ως εκθέτες στις οποίες απέστειλε 

ενημερωτικό υλικό καθώς και τις έρευνες που εκπόνησε για την αγορά φρούτων και λαχανικών 

και μεμονωμένα για το ακτινίδιο στην Ισπανία.  

Η επόμενη κλαδική έκθεση για τον τομέα των φρούτων και λαχανικών αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, εκ νέου, στους χώρους της Ifema στη Μαδρίτη, μεταξύ 

5 και 7 Οκτωβρίου 2021. 
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