FRUIT LOGISTICA Berlijn - 6 tot 8 februari 2019

PERSBERICHT
July 12, 2018

Sterren maken op de FRUIT LOGISTICA kennis met
de verse fruithandel
Berlijn, 12 juli 2018 - Fernando Hierro, de Spaanse ex-voetbalcoach en leverancier
van mango’s en avocado’s aan Trop, de toonaangevende producent van tropisch
fruit, weet dit maar al te goed: of u zich nu in een voetbalstadion bevindt of in een
beurshal - wanneer de beste spelers bijeenkomen om hun vaardigheden te
demonstreren, zal het zeker niet aan spanning, interesse en teamgeest ontbreken.
De FRUIT LOGISTICA, de meest toonaangevende beurs voor de internationale
groenten- en fruithandel, is gezien haar capaciteit, in staat sterren uit de hele wereld
bijeen te brengen en daarmee groei te creëren, die vergelijkbaar is met het
Wereldkampioenschap Voetbal.
Bijna 80.000 bezoekers uit 130 landen wereldwijd - waarvan ongeveer 83 procent uit
het buitenland - kwamen afgelopen februari naar de beurs in Berlijn, waarmee de
FRUIT LOGISTICA niet alleen de grootste, maar ook de meest internationale
ontmoetingsplaats voor inkopers, leveranciers en dienstverleners ter wereld is.
Inderdaad lijkt het belangrijkste toernooi van de FIFA in vergelijking hiermee zelfs
klein: vorig jaar bood de FRUIT LOGISTICA geen onderdak aan 32 nationale
ploegen, maar aan meer dan 3.200 exposanten waaronder 2.960 buitenlandse
exposanten uit 84 landen wereldwijd, waarvan geen enkele ploeg voortijdig het veld
hoefden te verlaten.
De komende FRUIT LOGISTICA vindt plaats van 6 tot 8 februari 2019 - voor
exposanten is nu het ideale moment om hun plaats veilig te stellen.
Inschrijvingen voor stands en reserveringen kunnen online op de website van de
FRUIT LOGISTICA worden gerealiseerd. De uiterste termijn voor inschrijvingen en
reserveringen is 31 juli 2018.
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