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“Organisatoren van Fresh Business Expo Ukraine richten zich op verdere groei” 

 
De organisatoren van de beurs Fresh Business Expo Ukraine, die zal plaatsvinden van 5-7 december 2017 in Kiev, 
Oekraïne, richten zich op een verdere groei van de beurs. 
 
Fresh Business Expo is het enige B2B evenement in Oekraïne dat zich exclusief richt op de groente- en fruitsector. 
 
Op basis van de positieve beursresultaten van 2016 in combinatie met de markt situatie, die een positieve trend laten 
zien, zien de organisatoren de interesse in de beurs en in Oekraïne toenemen. 
 
De Oekraïense economie zal dit jaar met zo’n 2.5% groeien en voor 2018 wordt een verdere groei verwacht. 
 
Op 1 januari 2016 j.l. is het vrijhandelsverdrag met de EU in werking getreden, dit zal de Oekraïense economie een 
enorme stimulans geven. Vanwege het vrijhandelsverdrag is het voor Oekraïense telers en exporteurs mogelijk om hun 
producten zonder barrières te exporteren naar de EU.  
 
Vanwege deze positieve factoren is Oekraïne momenteel een focusland binnen de EECA regio (Eastern Europe and Central 
Asia). 
 
Kuno Jacobs van Nova Exhibitions zegt: “Op dit moment is onze plattegrond al voor zo’n 60-70% gevuld en het grootste 
gedeelte van de deelnemers van 2016 hebben aangegeven in 2017 wederom deel te zullen nemen aangezien ze goede 
resultaten hebben behaald tijdens de vorige beurs. Dit, in combinatie met de toenemende interesse in Oekraïne, maakt 
het voor ons mogelijk om de beurs verder te ontwikkelen en uit te bouwen.” 
 
Een van de succesfactoren van Fresh Business Expo is de jaarlijkse conferentie “Fruits & Vegetables of Ukraine” die 
tijdens de beurs wordt georganiseerd door Fruit Inform. De beurs en conferentie samen trokken vele vakbezoekers; van 
telers tot handelaren en van supermarktinkopers tot importeurs. 
 
Meer informatie is ook te vinden op www.freshbusiness-expo.com 
 
Voor nadere informatie: 
 
Nova Exhibitions BV 
Tel. +31 85 401 73 97 
E-mail: info@nova-exhibitions.com 
 
Baarn, april 2017 

 


