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FRUIT LOGISTICA   
MEDZINÁRODNÝ ODBORNÝ VEĽTRH PRE  
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A ZELENINOU A FRESH CONVENIENCE PRODUKTMI  
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Vážené dámy, vážení páni,  
 
        FRUIT LOGISTICA Berlín  - najväčší odborný medzinárodný ve ľtrh 
svojej branže, už po  23. krát otvorí vo februári 2015 brány pre vystavovateľov 
a návštevníkov z celého sveta. Etabloval sa ako špičkové medzinárodné 
podujatie, čo opäť potvrdili štatistiky 2014 : celková plocha ca 112.000 m2,  vyše 
2.600 vystavovate ľov  zo 84 krajín, 62.000 odborných návštevníkov zo 141 
krajín, 750 zástupcov médií z 37 krajín . Vystavovatelia z celého logistického 
reťazca tu predstavia svoje výrobky, technológie a služby pod jednou strechou:  
● firmy:  výrobcovia, pestovatelia, exportéri - importéri, distribútori, dopravcovia,  
   špeditéri, prevádzkovatelia skladov, veľkoobchod, maloobchod, catering   
● technológie, zariadenia a služby pre: pestovanie plodín, zavlažovacie systé- 
   my, skleníky, zber, triedenie, čistenie, zrenie, spracovanie, balenie, obalové  
   materiály, etikety, značenie cien, dopravu, logistiku, tracking systémy (RFID/  
   Barcode/GPS), skladovanie, dopravné a skladovacie kontajnery, palety, kartó- 
   ny, váženie, kontrolu kvality, klimatizačné a chladiace zariadenia, recyklovanie,  
   odpad, marketing, predaj – POS systémy a vybavenie predajní, IT – logistické  
   a prevádzkové softwary.      
● v sortimente : čerstvé ovocie, zelenina, bylinky, sušené ovocie a orechy, exo- 
   tické produkty, Bio produkty, semená a planty, rezané a črepníkové kvety,  
   a Fresh convenience produkty z čerstvého ovocia a zeleniny: čerstvé a chlade- 
   né výrobky, polotovary, šťavy, technológie a zariadenia pre prípravu a spraco- 
   vanie - čistenie, dusenie, predvarenie, šúpanie, krájanie, odšťavovanie, triede- 
   nie, zmiešavanie, plnenie, balenie, váženie.  
       Kompletné informácie o veľtrhu, odbornom sprievodnom programe ako aj  
zoznam vystavovateľov nájdete na www.fruitlogistica.de. 
       Na tomto kvalitnom odbornom veľtrhu sa už úspešne prezentovali aj sloven-
ské firmy : BoniFructi, Bonum, Chladfruct, McCarter, Vita-Zel a Zeleninárska 
spoločnosť & BROP. 
      Využite možnos ť nadviaza ť nové medzinárodné obchodné kontakty       
a prezentujte vašu firmu, produkty a služby  alebo navštívte tento kvalitný 
odborný veľtrh! Získajte cenné informácie o novinkách branže a technológiách 
budúcnosti! Aktuálne preverujeme možnosti organizácie spoločného stánku 
resp. finančnej podpory účasti pre jednotlivých výrobcov a spracovateľov na 
MPaRV SR. Uzávierka prihlášok je do 31.7.2014.  
       Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora ako oficiálne 
zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR vám ponúka informácie a organiza čnú 
podporu  pri vašej ú časti  ako aj možnosť získať vstupenky za zvýhodnenú  
cenu . Poradíme vám aj pri organizácii cesty, či rezervácii ubytovania. Všetky 
podklady  k veľtrhu nájdete aj na našej webovej stránke www.dsihk.sk/sk v sekcii 
Veľtrhy. Pre vaše ďalšie otázky ma prosím neváhajte kontaktova ť !  
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