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per autocarri

Ingresso principale 
per autovetture

Ξεχωριστό
Μία πολύ 
ξεχωριστή αγορά
H πελατεία και οι προμηθευτές της  
Großmarkthalle München ωφελούνται  
από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•  δύο χαρακτηριστικά εμπορικά   
κτίρια με 350 γραφεία 

• 300 εγκαταστάσεις για κελάρι και αποθήκη  
• επτά υπόστεγα για logistics και αποθήκευση 
• φρουρός 
• εστιατόριο “Großmarkthalle”
• εργαστήριο για τον έλεγχο των εμπορευμάτων 
• εγκατάσταση ωρίμανσης για μπανάνες 
• πρακτορείο προσωρινής απασχόλησης
• εκτελωνισμός
• μηχάνημα πληρωμής διοδίων “Toll Collect”
•  συνεργείο για περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα 
• πολυάριθμες διεθνείς διαμεταφορές 
•  έμποροι  κλίμακες, packaging και σκευη 

μεταφοράς 
•  λογιστική υπηρεσία, φορολογικές  

συμβουλές και μεταφράσεις 
• ένα βενζινάδικο
• ένα ταχυδρομείο 
   

Markthallen 
München

Η διεθνής συνάντηση για τον 
τομέα φρούτων και λαχανικών

Πρόσβαση οχημάτων:  
από τις 0.00 μέχρι τις 24.00

Εκφόρτωση:  
από τις 3.00 μέχρι τις 21.00

Πώληση:  
από τις 5.30 μέχρι τις 13.00 

(Παρ. 14.00)

Großmarkthalle München
Schäftlarnstraße 10
81371 Μόναχο
Tel:  +49 89 233-38500
Fax: +49 89 233-38959
E-Mail: markthallen@muenchen.de
www.markthallen-muenchen.de
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Κεντρική είσοδος 
φορτηγών 

Κεντρική είσοδος Ι.Χ. 

Εύκολη πρόσβαση
Η στρατηγική θέση της Großmarkthalle München 
εκτιμάται ειδικά από φορτωτές, παραγωγούς έμπορους 
και αγοραστές. Αν και σε κεντρικό σημείο, η κλειστή 
αγορά δεν βρίσκεται μακριά από το κεντρο του Μόναχου, 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση στους επισκέπτες . Το 
“Mittlerer Ring”, ο μεσαίος δακτύλιος εξασφαλίζει την 
απευθείας σύνδεση με τους εθνικούς δρόμους και τους 
αυτοκινητόδρομους γύρω από το Μόναχο. 

πρόσβαση



Η “κοιλιά” του Μονάχου της Βαυαρίας
Στην Großmarkthalle München η φρεσκάδα, η ποιότητα, 
η ποικιλία των προϊόντων και ένα γόνιμο περιβάλλον 
έχουν παράδοση. Τον Φλεβάρη του 1912 εγκαινιάσθηκαν 
σε αυτή την περιοχή τα πρώτα τέσσερα υπόστεγα με το 
ίδιο στιλ του υπόστεγου 1 που βρίσκεται  εδώ και καιρό 
υπό την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Η επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών στο τέλος 
του 19ου αιώνα ενθάρρυνε την άνθηση του εμπορίου 
με προϊόντα από την Ιταλία. Αφού η αγορά Viktualien-
markt δεν ήταν πλέον σε θέση να φιλοξενήσει μεγάλες 
ποσότητες φρέσκων προϊόντων, αποφασίστηκε να 
χτιστεί μία κλειστή χονδρική αγορά κοντά στο κέντρο για 
να συνδέεται  με τη σιδηροδρομική γραμμή.

Από τότε η Großmarkthalle München θεωρείται το 
κεντρικό διεθνές σημείο και  επίσης η κοιλιά του 
Μονάχου. Όλο αυτό δίνει μέχρι και σήμερα μία πολύ 
ξεχωριστή ατμόσφαιρα όπου ο διεθνής χαρακτήρας  και 
το άνοιγμα στον κόσμο είναι σε συνδυασμό με τη γοητεία 
και τη φιλικότητα του Μονάχου και της Βαυαρίας. 

Χάρη σε μια εκτενή ποικιλία, πάντα σε αρμονία με 
την εποχή, η Großmarkthalle München είναι τώρα 
η μεγαλύτερη κεντρική και πιο επιτυχημένη αγορά 
φρούτων, λαχανικών και αλλαντικών για όλο το χρόνο σε 
κάθε εποχή. 

Μια πιο προσεκτική ματιά
Η Großmarkthalle München είναι συνώνυμο της 
μέγιστης φρεσκάδας και ποιότητας των προϊόντων που 
πωλούνται. Ενα άλλο ειδικό χαρακτηριστικό είναι η 
αξιοσημείωτη ποικιλία των προϊόντων και υπηρεσιών:

Μέσα στα έξι υπόστεγα πώλησης 
βρίσκονται 150 περίπτερα με φρούτα, 
λαχανικά και γαστρονομικές σπεσιαλιτέ.

Στο υπόστεγο θερμοκηπίου οι κηπευτικές 
και τοπικές εταιρείες πουλάνε τα προϊόντα 
τους.

Το φυτώριο χονδρικής πώλησης 
προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία 
λουλουδιών, φυτών, σε άνθη, φυτώρια 
και διάφορα προϊόντα για ανθοπώλεις και 
γεωπόνους .

Το σφαγείο Schlacht- und Viehhof είναι 
η σωστή διεύθυνση για γαστρονομικές 
σπεσιαλιτέ σε όλες τις παραλλαγές: 
ψαριού, κρέατος και οίνου.

Το υπόστεγο Andechser Markthalle 
προσφέρει προϊόντα βιολογικής γεωργίας .

Το πρώην εργοστάσιο ταξινόμησης 
μπροστά από τις πύλες τής πλατείας τής 
αγοράς φιλοξενεί τώρα γαστρονομικά 
μαγαζιά και εμπόρους λιανικής πώλησης.

Επιπλέον έξω από την πλατεία βρίσκεται 
η πρώην έδρα του φρουτοπαραγωγικού 
συνεταιρισμού Fruchthof, η παλαιότερη 
βιοτεχνική περιοχή του Μονάχου, η οποία, 
μετά από μια μεγάλη εξυγίανση, έγινε 
σήμερα μια περιοχή με εμπορικά μαγαζιά, 
καλλιτεχνικά atelier και διαμερίσματα.

Μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες 
Αυτή η διεθνής αγορά φρούτων και λαχανικών στην 
καρδιά της Ευρώπης καλύπτει μια έκταση 310.000 m2, 
στην  οποία 400 εταιρείες από όλο τον κόσμο εργάζονται 
στον τομέα των εισαγωγών και του χονδρικού εμπορίου, 
όχι μόνο με φρούτα και λαχανικά, αλλά και με λουλούδια 
και γαστρονομικές σπεσιαλιτέ. Επιπλέον, τα τοπικά 
πρακτορεία φρούτων και λαχανικών εξάγουν τα 
προϊόντα στην υπόλοιπη Ευρώπη. 

 
Το κοντινό Schlachthof 
München είναι το σωστό 
μέρος για όποιον ψάχνει 
κρέατα, πουλερικά, ψάρια, 
γαστρονομικές σπεσιαλιτέ και 
κρασιά.

Η οικονομική σπουδαιότητα 
της τρίτης ευρωπαϊκής 
λαχαναγοράς, μετά το Παρίσι 
και τη Βαρκελώνη, φαίνεται 
σαφώς από τους αριθμούς 
κάθε χρόνο στην Großmarkt-

halle München, που ανήκει στην κλειστή αγορά “Markt-
hallen München”, στην οποία μεταφέρονται περίπου  
800.000 - 850.000 τόνοι εμπορευμάτων με αξία πάνω 
από 750 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι ο τζίρος όλων 
των επιχειρήσεων με έδρα στην Großmarkthalle είναι 
γύρω στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η Großmarkthalle München οφείλει την ισχύ της 
στην αγορά στην μεγάλη ακτίνα δράσης: Μόναχο, 
συμπεριλαμβανλομενη και η γύρω περιοχή, μέχρι και τις 
μεγάλες περιοχές της νότιας Γερμανίας και της Αυστρίας. 
Τα εμπορεύματα που προέρχονται από την Großmarkt-
halle München φτάνουν κάθε μέρα σε 5 εκατομμύρια 
ανθρώπους περίπου.

Μόναχο

Δυνατότητες

Λεπτομερώς 


