
Freshfruit TÉSZ képviselője:
„A 2022-es Fruit Logistica vásártól nem vártunk so-
kat, előzetesen azt gondoltuk, alig lesznek látogatók. 
Szerencsére tévedtünk: tömeg ugyan tényleg nem 
volt, de a legfontosabb partnereink eljöttek, sőt, több 
potenciális új vevő is bejelentkezett.
A magyar standon folyamatosan volt „élet”. Ez annak 
is köszönhető, hogy jó volt a stand elrendezése, 
gyors volt kiszolgálás és flottul ment minden. Bár-
mire volt szükségünk, azonnal kaptunk segítséget, 
információt. Ez igaz a szervezésre is, nagy segítség 
volt, hogy prospektusainkat és egyéb eszközeinket, 
amelyekre a standunkon volt szükség, az AMC mun-
katársai kijuttatták a vásár helyszínére, sőt, vissza is. 
Ezt külön köszönjük!
Jövőre biztosan újra szeretnénk menni a Fruit Logis-
tica vásárra.”
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BOTÉSZ képviselője:
„Az új stand-designban a mi bodzás részünk nagyon 
feltűnően mutatott, kimondottan figyelemfelhívó volt. 
Reméljük, hogy a következőn egy sokkal nagyobb 
magyar stand sokkal több kiállítóval jelenhet meg, 
mert ez a közösségi design akkor még jobban érvé-
nyesülhetne. Köszönjük a segítséget az AMC-nek!”

Magyar Gomba Kertész Kft. képviselője:
„Nagyon jól éreztük magunkat, mint minden alka-
lommal. Rendkívül segítőkész, korrekt csapat az 
AMC. A szervezés, a stand, a grafikai anyagok és 
minden ehhez kapcsolódó teendő megfelelően, idő-
ben volt biztosítva. Jövőre is mindenképpen jövünk! 
Köszönjük…” 
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A KIÁLLÍTÁSRÓL

A 29. Fruit Logisticára majdnem két és fél évet kellett várni a 
koronavírus-járvány következtében. Kissé szerényebb kiadás-
ban, de végre megvalósulhatott a szokott helyen, azonban 
rendhagyó időpontban. A járványhelyzet teremtette bizony-
talanságon, korlátozásokon túl a tavaszra tolt időpont is okol-
ható a mérsékeltebb kiállítói és látogatói részvételért. A szo-
kásos 3300 helyett 2000 körül alakult a kiállítók száma, ami 
számos foghíjas és néhány lefelezett pavilont eredménye-
zett. Az egyébként 78 ezres látogatószám ezúttal 40 ezerre 
rúgott; 130 országból érkeztek a szakmai érdeklődők a friss 
zöldség-gyümölcs szektor nemzetközi kínálatának megtekin-
tésére.A Logistics Hub, Fresh Produce Forum, Tech Stage és 
Future Lab keretében rendezett előadások és workshopok 
idén is elmaradhatatlanul gazdagították a kiállítási programot.   

AZ AMC STANDRÓL

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. a 21. pavilon-
ban D 12-es standjellel 95 négyzetméteren állított ki 8 ki-
állítóval és a Hungarian Food Business programmal, mely a 
partnerközvetítés hatékony eszközének bizonyult. A figye-
lemfelkeltő totemoszlopnak és a kollégák igyekezetének 
köszönhetően számos beszerző regisztrált a rendszerbe. 
A közösségi kiállítókon túl még 7 magyar cég mutatkozott 
be önállóan a rendezvényen. Tekintettel arra, hogy a cégek 
részvételi szándéka a járványhelyzet, a kiállítás időpont-
jának kedvezőtlen megválasztása, valamint a céges mar-
ketingbüdzsék online eszközökre történő lekötése mi-
att visszaesett. A stand ugyan a pavilon bejárata mellett  
kapott helyet, mégis most ezen a bejáraton mérsékeltebb volt 
a közlekedés, hiszen az előcsarnokon keresztül nem lehetett 
belépni a kiállítási területre. További hátrányt jelentett, hogy 
a 21-es pavilon ezúttal egyfajta olvasztótégelynek bizonyult, 
emiatt számos technológiai-logisztikai kiállító közé „kevered-
tünk”. Ennek ellenére kiállítóink elégedettek voltak, sikeresnek 
ítélték részvételüket. A standon turmixbárt üzemeltettünk, 
ahol háromféle: piros, fehér és zöld turmixokat kínáltunk a  
látogatóknak a hazai zöldségek és gyümölcsök népszerűsíté-
se céljából, mely népszerűnek bizonyult.  

A Délkelet-Európai Regionális Vidékfejlesztési Állandó Mun-
kacsoport (SWG) miniszteri ülést tartott Berlinben Cem Öz-
demir szövetségi élelmezésügyi és mezőgazdasági miniszter 
koordinálásával. A balkáni és a megfigyelő államok minisz-
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terei, képviselői megtekintették a Fruit Logistica kiállítást, 
és ellátogattak a magyar standra is. Az albán, a koszovói, az 
észak-macedón, a montenegrói, a bolgár és a moldovai ag-
rárminisztert, a bosnyák miniszterhelyettest, a horvát és a 
szlovén államtitkárt, valamint a német agrártárca helyettes 
államtitkárát magyaros falatokkal, magyar borral, pálinkával 
és zöldség-gyümölcs turmixokkal kínáltuk.
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A közösségi kiállítás indokolt volt

A szervezői munka az elvárásoknak 
megfelelt
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