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20 empreses de Mercabarna a la fira Fruit Attraction

Mercabarna, AGEM i el Port de Barcelona presenten una oferta
hortofructícola i logística única a Europa
El 1er mercat majorista ECO d'Espanya es presentarà a la fira
Mercabarna serà present, un any més a Fruit Attraction, al costat de l'associació
d'empresaris majoristes del sector hortofructícola del polígon alimentari (AGEM) i el
Port de Barcelona. Fruit Attraction, que se celebrarà a Madrid del 22 al 24 d'octubre,
s'ha convertit en la fira hortofructícola més important Espanya i la segona d’Europa.
Les tres entitats presenten a la fira l'oferta integrada més potent d'Europa pel que fa a
productes frescos, connectivitat terrestre i marítima i serveis logístics complets, per
cobrir les necessitats d'importadors i exportadors, així com d'operadors logístics
especialitzats en aliments peribles.
En el transcurs de la fira i per potenciar les relacions comercials, Mercabarna i AGEM
han organitzat nombroses reunions B2B entre empreses del gran mercat barceloní i
companyies de l'àmbit comunitari i de tercers països.
Posició líder a la Mediterrània
Mercabarna posseeix la major i més variada oferta de fruites i hortalisses d'Europa, i el
Port de Barcelona, una completa gamma de línies marítimes regulars de contenidors,
tant amb les principals regions de producció hortofructícola com amb els principals
mercats receptors: Europa i les grans economies emergents asiàtiques. Aquesta oferta
es complementa amb les línies de short sea shipping (SSS), operades per les companyies
Grandi Navi i Crimaldi Group, que donen servei a la càrrega rodada i que connecten
Barcelona amb diferents ports italians i del nord d'Àfrica.
Trobada amb periodistes que cobreixen la fira
Dimarts, 22 d'octubre, a les 16h, Mercabarna i l'AGEM convidaran a periodistes i
professionals del sector a un còctel de fruites ecològiques a l'estand que el mercat ocupa
a la fira.
Mercabarna presentarà el primer mercat majorista BIO d'Espanya
Dimecres, 23 d'octubre, a les 16.30h, al Fòrum Innova de Fruit Attraction, Mercabarna
presentarà el seu Biomarket, el primer mercat majorista d'aliments ecològics d'Espanya,
que estarà construït a la primavera de 2020.
Més de 20 empreses de Mercabarna a Fruit Attraction
A més, vint empreses situades a Mercabarna participaran també directament a la fira.
Això reflecteix el dinamisme de les companyies hortofructícoles d'aquest gran mercat.
Situació de l'estand de Mercabarna, AGEM i el Port de Barcelona:
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