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3e Internationale beurs voor de productie, verwerking, 
opslag, logistiek en handel van groente- en fruit in Oekraïne, 
Rusland en andere CIS Landen.  
 

26 – 28 November, Kiev, Oekraïne 
 

International Exhibition Center (IEC), Kiev, Oekraïne 
 

 
 
“De meest toonaangevende beurs in Oekraïne, Rusland en overige CIS 

landen voor de gehele Groente- en Fruitsector“ 

 

De beurs “Fresh Produce Ukraine” is de eerste Internationale beurs in 

Oekraïne, Rusland en overige CIS landen die zich exclusief richt op de 

productie, verwerking, opslag, logistiek en handel van groente- en fruit.  

 

De beurs wordt georganiseerd in combinatie met de 3-daagse conferentie 

“Fruits & Vegetables of Ukraine”, belangrijk onderdeel van deze conferentie 

is het zeer succesvolle “Handelsforum” (matchmaking).  In 2012 namen meer 

dan 30 supermarktketens en grote importeurs uit Oekraïne, Rusland en 

overige CIS landen deel aan dit forum (uitsluitend voor deelnemers van de 

beurs). 

Belangrijke productgroepen van Fresh Produce Ukraine zijn o.a.: 

• Groenten en Fruit en de marketing daarvan. 
• Technologie voor het telen van Groenten en Fruit. 
• Kassenbouw en techniek. 
• Opslag, Koeling en kwaliteitsbehoud van Groenten en Fruit. 
• Sorteer- en verpakkingsmachines en andere “post harvest handling” 
apparatuur. 
• Verwerkingsmachines voor Groenten en Fruit. 
• Verpakkingsmateriaal. 
• Media en overige dienstverlening. 
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Wetenswaardigheden over de beurs: 
 
• Fresh Produce Ukraine is het meest internationale platform voor de 
volledige Groente- en Fruitsector in Oekraïne, Rusland en overige CIS 
landen. 
• Alle belangrijke vertegenwoordigers van telers en toeleveranciers tot aan 
vertegenwoordigers van de grote supermarktketens bezoeken de beurs. 
• Grootste Groente- en Fruitevenement in Oekraïne en overige GOS-landen. 
• Georganiseerd in samenwerking met de bekende conferentie van Fruit 
Inform "Fruit & Vegetables of Ukraine". 
• Onderdeel van de beurs is het succesvolle handelsforum waar in 2012 
meer dan 30 supermarktketens en belangrijkste importeurs aan deelnamen 
• Naast de Oekraïense bezoekers ook een groot aantal bezoekers uit Rusland, 
Moldavië, Polen, Wit-Rusland en Kazachstan. 
• In tegenstelling tot Rusland, is er voor Oekraïne geen visumplicht voor de 
meeste landen. 
• 81% van de 2012 exposanten gaf aan dat Fresh Produce Ukraine 2012 aan 
hun verwachtingen heeft voldaan. 
• De beste tijd van het jaar voor de verkoop en afsluiten van contracten. 
• De “decision makers” zoals eigenaren en het hogere management van 
bedrijven zijn aanwezig op de beurs dankzij de combinatie met de 
traditionele jaarlijkse conferentie van Fruit Inform. 
• Combineer deelname aan de beurs met het bijwonen van de grootste 
jaarlijkse conferentie over de Groente- en Fruitsector in Oekraïne. 
• Ervaren beursorganisatoren. 
• 3-daagse vakbeurs (dinsdag - donderdag) 
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Fact Sheet van Fresh Produce Ukraine: 
 
Overzicht Volgende Evenement: 

Datum: 26 tot 28 november 2013 
Locatie: International Exhibition Center (IEC), Kiev, Oekraïne 
Organisator: CoD Exhibitions Ltd (Oekraïne) 
Co-organisatoren: Fruit Inform (Oekraïne), BTO Exhibitions BV (Nederland) 
Frequentie: Jaarlijks 
Website: www.freshproduce-expo.com 
 
Overzicht laatste Evenement: 

Datum van laatste beurs: 28-30 november 2012 
Aantal exposanten: 150 
Grootte van Fresh Produce Ukraine 2012: ca. 3500 m² 
Aantal bezoekers: 4.671 
Gesponsord door: De Chilean Fresh Fruit Association 
Officiële Land Deelnemingen: 
- The Chileanense Fresh Fruit Association (Chili) 
- Novacert Ltd "project Think Peach" (Griekenland) 
- Italian Trade Commission - Handelsafdeling van de Italiaanse ambassade 
in Oekraïne (Italië) 
- Ministerie van Landbouw van Libanon (Libanon) 
 
 
Conferentie "Fruits and Vegetables 
of Ukraine". 

 
De gespecialiseerde conferentie "Fruits 
and Vegetables of Ukraine" wordt 
georganiseerd als onderdeel van de 
beurs Fresh Produce Ukraine. 
 
Tijdens Fresh Produce Ukraine 2012 
werd deze conferentie voor de negende 
keer gehouden en trok meer dan 200 
grote telers en producenten uit Oekraïne en buitenland. 
 
Deelnemers aan de conferentie blijven op de hoogte van de Oekraïense  
groente-en fruitteelt, prijsanalyses en voorspellingen van de markt. 
 
De conferentie zal worden gehouden gedurende de eerste twee beursdagen,  
de laatste dag zal in het teken staan van het internationale handelsforum. 
 
 



 

www.freshproduce-expo.com 

Handelsforum 
 

Het International Trade Forum dat traditioneel wordt gehouden op de laatste 
dag van de beurs is uitgegroeid tot het grootste handelsforum voor de 
Groente- en Fruitsector in Oekraïne en andere GOS-landen. 
 

Tijdens het handelsforum ontmoeten de 
grote supermarktketens de lokale en 
internationale producenten en exporteurs 
van Groenten en Fruit. 
 

In 2012 namen meer dan 30 
supermarktketens en importeurs uit 
Oekraïne, Rusland en andere GOS-landen 
deel aan het handelsforum, dit resulteerde 
in meer dan 350 rechtstreekse 
onderhandelingen met leveranciers uit 
Oekraïne en 15 landen vanuit de hele wereld. 
 

Supermarktketens en importeurs die in 2012 hebben deelgenomen aan het 
Handelsforum zijn o.a.: ATB-Market, Auchan Hypermaket, Avanta Trading 
House (Kolibris, Nash, 555 chains), Azov-Caribe Ltd, Barvinok Trading Chain 
(Barvinok chain), Billa-Ukraine (Billa chain), EKO (Eko Market chain), 
Evrotek Retailing Company (Arsen, Kvartal, Fresh chains), Foodmarket 
(Welmart, Velyka Kyshenya chains), Fozzy Group of Companies (Silpo, Fora, 
Fozzy, Bumi supermarket chains), Furshet supermarket chain, Kalinovka 
Trading House, Karavan hypermarket chain, Kontinent Supermarket, 
METRO Cash & Carry, Nash Kray supermarket chain, NOVUS Ukraine 
(Novus chain), PAKKO-Holding (Vopak chain), Spar-Logistic (SPAR chain), 
Tander CJSC (Magnit chain, Russia), Tavriya-V, Tropik, UFC (Ukrainian 
Fruit Company), UFVC (Ukrainian Fruit & Vegetable Company), Ukrainian 
Retail (Brusnichka chain), URVC (Ukrainian-Russian Vegetable Company), 
VARUS supermarket chain and X5 Retail Group (Perekrestok supermarket 
chain). 
 

Meer informatie over Fresh Produce Ukraine 2013 kunt u vinden op 
www.freshproduce-expo.com 
 

Contact: 

BTO Exhibitions BV 
Amalialaan 126-D 

3743 KJ Baarn 
The Netherlands 

T: +31 35 544 89 81 
F: +31 35 544 89 84 

E: info@bto-exhibitions.nl 
I: www.bto-exhibitions.nl 

 


