Θεσσαλονίκη, 07-05- 2018

Δελτίο Τύπου

Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. στην Διεθνή Έκθεση FRESKON 2018
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. συμμετείχε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στην Διεθνή Έκθεση
Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών FRESKON 2018 στο Διεθνές
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

.

Με την συμμετοχή 210 εκθετών (άμεσοι και έμμεσοι), από 22 χώρες, η
εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, η επιχειρηματικότητα και η
τόνωση του πρωτογενούς τομέα, έρχονται στο προσκήνιο. Συνεπώς, ο
μεγαλύτερος φορέας διακίνησης αγροδιατροφικών προϊόντων της
Β.Ελλάδας, με ποσοστό εξαγωγών άνω του 50% των διακινούμενων
προϊόντων, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την Διεθνή έκθεση
Freskon 2018.

Για 2η χρονιά, η Κ.Α.Θ. Α.Ε.,έδωσε την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που
στεγάζονται και δραστηριοποιούνται στην κεντρική αγορά, να εκθέσουν τα
προϊόντα τους στο νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο περίπτερο της. Με
πρωτότυπες ιδέες, ποικιλία και κέφι, “Η Πύλη για την Ευρώπη” είχε
ιδιαίτερη ζωντάνια και έδωσε στο επιχειρείν κάτι ξεχωριστό.
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Το περίπτερο της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, τίμησαν με την
παρουσία τους, σημαίνοντα πρόσωπα του πολιτικού κόσμου και της
αγροτικής οικονομίας.
Την Πέμπτη 26 Απριλίου, ο Πρόεδρος και Διεθύνων Σύμβουλος,
και ο Αντιπρόεδρος της κεντρικής αγοράς, Χαμπίδης Δημήτρης και
Παπαδόπουλος Θόδωρος, υποδέχτηκαν τον αναπληρωτή
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Τσιρώνη
λίγο πριν εγκαινιάσει την διεθνή έκθεση, καθώς και τον υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλη Κόκκαλη.
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Τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Freskon 2018

Το στοίχημα της χώρας να καταστήσει την αγροτική παραγωγή
«υψηλών πτήσεων», με δεδομένη την ασυναγώνιστη ποιότητα των
αγροτικών προϊόντων διεθνώς ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός
με τις δηλώσεις του. Όπως ανέφερε άλλωστε, ο κ. Τσιρώνης, ο
πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός πυλώνας για την έξοδο της
χώρας από την κρίση, βασικότερος ακόμα και από τον
τουρισμό. Έκανε δε λόγο για την ανάγκη υψηλής τεχνογνωσίας στον
αγροτικό κλάδο, αλλά και ανάπτυξης των agrologistics, κάτι που
αποτελεί στρατηγικό στόχο ανάπτυξης της Κεντρικής Αγοράς
Θεσσαλονίκης.
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