
frutas, legumes e flores | Maio 20228

ÚLTIMO A IR, PRIMEIRO A VOLTAR: 
DE VOLTA AOS NEGÓCIOS!

Já se passaram mais de dois anos des-
de que, em Fevereiro de 2020, a Fruit 
Logistica foi a última grande feira inter-
nacional a ter lugar em Berlim. Em Abril, 
após longos meses de espera, todos os 
sinais apontavam finalmente para o seu 
regresso: voltou de 5 a 7 de Abril de 
2022, com Berlim a reassumir o papel de 
capital da indústria mundial das frutas e 
legumes frescos por três dias. Nas sema-
nas que antecederam o evento, a emo-
ção e a expectativa eram palpáveis – não 
apenas dentro de nossa equipa. Apesar 
dos intensos preparativos, todo o traba-
lho e esforço valeram a pena: a reabertu-
ra da feira após a pausa forçada devido à 
pandemia foi um sucesso indesmentível. 
Dois anos depois, estamos muito satis-
feitos por termos sido a primeira feira 
internacional de referência a realizar-se 
na Alemanha após o levantamento das 
extensas medidas de segurança.
Mais de 40.000 compradores de quali-
dade e visitantes profissionais de cerca 

de 130 países reuniram-se com mais de 
2.000 expositores de 87 países na Fruit 
Logistica. São números de que nos orgu-
lhamos muito e que provam que estáva-
mos todos à espera que as feiras voltas-
sem. E mais, a vontade de estar cara a 
cara era maior do que nunca. No nosso 
sector, eventos virtuais ou híbridos não 
são bem uma opção. Além do contacto 
directo, a confiança desempenha um 
papel especialmente importante na in-
dústria de produtos frescos, também 
porque estamos a lidar com produtos 
naturais. A fruta não é apenas uma ex-
periência visual, mas algo para cheirar, 
provar e sentir também.
Como organizadores da feira, não fo-
mos os únicos a superar muitos obstácu-
los do início ao fim. A falta de certezas 
na preparação foi apenas um dos desa-
fios que não podem ser colocados em 
palavras. Agora, olhando para trás, para 
aqueles três dias frutíferos em Abril, há 
uma grande sensação de alívio. Mesmo 

sob o peso de uma pandemia, era óbvio 
que precisávamos de nos unirmos e rea-
lizar feiras. Os nossos agradecimentos 
vão primeiro para todos os expositores, 
parceiros e visitantes profissionais que 
rumaram este ano a Berlim. A confiança 
depositada foi recompensada com ne-
gócios muito bons.
Auscultações junto a expositores e visi-
tantes confirmaram que a Fruit Logisti-
ca 2022 foi um sucesso total. Era quase 
como se nunca tivesse havido uma pan-
demia. Nove em cada dez expositores já 
estão a preparar-se para participar no 
próximo ano. Assim como nove em cada 
dez visitantes recomendariam a feira aos 
seus colegas e parceiros de negócios, 
uma classificação geral muito positiva. 
E para todos aqueles que não puderam 
comparecer desta vez, estamos ansiosos 
para recebê-los aqui em Berlim no pró-
ximo ano.
A Fruit Logistica em Abril permanecerá 
como uma excepção. No próximo ano, a 
feira de referência do negócio mundial 
de produtos frescos voltará à sua data 
original e acontecerá de 8 a 10 de Feve-
reiro de 2023. Reserve já estes dias no 
seu calendário!
Estamos ansiosos para recebê-los no 
próximo ano aqui em Berlim!
Até lá, desejamos-lhe bons negócios e 
tudo de bom. 

Kai Mangelberger, Director da Fruit Logistica


