
 

Basın Bülteni                          06 Eylül 2019 

Gıda ürünleri ve teknolojileri alanının merakla beklenen buluşma noktası                                     

27. WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde hız kesmiyor! 

27. WorldFood İstanbul Fuarı’nda ünlü Şef Rafet 

İnce yemek şovlarıyla hünerlerini sergiledi 

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul, TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi'nde gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı, perakendeci ve 

ithalatçı sektör profesyonelleri yanında, lojistik çözümler ve sağlık ürünleri kategorisinden de 

önemli isimlerin yer aldığı program, yoğun ziyaretçi katılımı ve ünlü aşçıların ilgi çeken yemek 

şovları ile üçüncü gününde sürüyor. Program kapsamında Şef Rafet İnce ziyaretçilere yönelik 

gerçekleştirdiği sunumlar ile fuara damgasını vurdu. 
 

Ünlü Şef Rafet İnce üçüncü gün şovlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı 

Fuar üçüncü gününde ise Şef Rafet İnce  Show Mutfağı’nda sergilediği hünerleri ile tüm 

katılımcıları büyüledi. Yemek hazırlık aşamasından sunumuna kadar birçok farklı aşamayı 

görme imkanına sahip olan katılımcılar şov sırasında keyifli anlar yaşadı ve sonrasında 

hazırlanan yemekleri tatma şansını yakaladı. 
 

Üçüncü günüyle devam eden 27. WorldFood İstanbul Fuarı, 7 Eylül Cumartesi günü 

gerçekleşecek Şef Fevzi Şener ile “Et Pişirme Teknikleri” Tarif Atölyesi, Şef Emrah Fandaklı 

ile “Profesyonel Mutfaklarda Ceviz Kullanımı” Tadım Etkinliği ve alanında uzman birçok şefin 

yer alacağı “Türkiye Mutfağına Misafir Ürünlerle Yeni Tatların Keşfi” oturumuyla devam 

edecek. 

             
ITE Turkey Hakkında 

ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 130’un üzerinde fuar ve 

konferans düzenleyen, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde 

lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve Platform 

Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır. 

 

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen ITE 

Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı ITE Group’un 

küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre 

aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, iş birliği ve satın alma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine 

katkıda bulunuyor. 

www.ite-turkey.com 

 

Detaylı bilgi için:  

Bersay İletişim Danışmanlığı 

Ayben Cumalı / +90 554 844 68 05 / ayben.cumali@bersay.com.tr 

Erdi Gürel/ +90 535 508 23 65 / erdi.gurel@bersay.com.tr 
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