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30. WorldFood Istanbul 1 Eylül’de Kapılarını Açıyor!  

1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 800’e yakın katılımcı ve 

2.000’in üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşecek olan 30. Uluslararası Gıda Ürünleri ve 

Teknolojileri Fuarı -WorldFood Istanbul kapılarını açmak için gün sayıyor. 

Hyve Group tarafından organize edilen ve Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 

WorldFood Istanbul’da, 4 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin ağırlanması için çalışmalar tüm hızıyla 

sürüyor. Fuar, birçok yeni ürünü ve en son teknolojileri gıda sektörüne tanıtmaya hazırlanıyor. 

Gıda sektörünün en önemli fuarlarından biri olarak ön plana çıkan WorldFood Istanbul, sektöre yön veren 

isimlerin katılımları, ses getirecek etkinlikler, ziyaretçilerle ilk kez buluşacak yeni ürünler ve geniş katılımcı 

profili ile önemli bir görev üstleniyor. 

Worldfood Istanbul, Gıda Sektörü İçin Yeni Pazarların Kapılarını Aralıyor 

WorldFood Istanbul, ilk organizasyonumuzdan bu yana sektörün gelişimine öncülük etmeyi amaçlıyor ve bu 

hedefle her yıl sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getiriyor. Yarattığı iş hacmi sayesinde Türkiye 

ekonomisine ve istihdamına da büyük katkılar sağlayan gıda sektörünün ilerlemesinde büyük rol oynayan 

WorldFood İstanbul; fuar katılımcılarına yeni bilgi edinmelerinin yanı sıra farklı pazarlarda iş yapma fırsatı 

da sunuyor. 

WorldFood İstanbul 2022; İHBİR ile olan güçlü iş birliği ve ihracatta oldukça etkin bir rol oynayan Alım Heyeti 

Programı çerçevesinde dünyanın farklı noktalarından önemli satın almacıları bu sene de konuk etmeyi 

planlıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA), Balkan ülkeleri, CIS ülkeleri, Güney & Kuzey Amerika 

ülkeleri, Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden ağırlıklı olmak üzere 77 ülkeden 550'den fazla davetli 

satın almacı bu yıl fuarda yer alacak. 

Perakende zincirleri ile süt ve süt ürünlerinden yaş sebze-meyve üretici ve satıcılarına, sektörün tamamına 

dokunan fuar, Türkiye’den Bifa, Tariş, Saray, Ekici, Sütaş, Çaykur, Kebir, Çizmeci Gıda, Kent, İkbal, Orkide, 

Burcu Gıda ve Bolçi gibi yüzlerce önemli markayı ağırlayacak.  

WorldFood Istanbul, bir yandan gıda sektörünü birçok yeni ürün ve hizmetle tanıştırmaya hazırlanırken bir 

yandan da panelleri, konferansları, girişimciler alanı, yemek şovları, kısacası tüm etkinlikleriyle gıda 

sektörünün hem ekonomik hem de renkli yönünü, farklı endüstri uzmanları ile ele almayı hedefliyor. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sektörün Gündemi Uzmanlar Tarafından Masaya Yatırılacak 

Gıda sektörünün en büyük buluşma noktası olan WorldFood Istanbul Fuarı, sektörün gündeminin uzman 

isimler ile derinlemesine mercek altına alınacağı, Food Arena Etkinlik Programı ile ziyaretçi ve katılımcılarıyla 

buluşacak. 

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Food Arena Etkinlik Programı ziyaretçi ve katılımcılara, pandemi 

sürecinde Türkiye çapında tedarik zincirinde bozulan arz-talep dengesi ve tüm dünyayı etkileyen iklim krizi 

sebebiyle sürekli değişim halinde olan sektör ile ilgili önümüzdeki dönem piyasa öngörülerini, teknolojik 

gelişmeleri, sürdürülebilir iyi örnekleri sunmaya hazırlanıyor. 

4 gün boyunca gerçekleştirilecek 10 panelde; sürdürülebilir ekonomi, gıda atıklarıyla mücadele, koruyucu 

sağlık, online & offline pazaryeri trendleri, sorumlu gıda hareketi, güvenilir gıda, tarımda kadınların 

güçlendirilmesi konuları tartışılacak. Sektöre yön veren 40’a yakın isim ve iş birlikleriyle derinlemesine 

konuşularak sektöre pek çok iyi örnek sunulacak.   

Katılımcılar ve ziyaretçiler için her yıl olduğu gibi bu yıl da kapsamlı bir etkinlik programı hazırladıklarına 

dikkat çeken Fuar Direktörü Semi Benbanaste, “WorldFood Istanbul olarak ilk organizasyonundan bu yana 

sektörün gelişimine öncülük etmeyi amaçlayıp, bu hedef doğrultusunda her yıl farklı bir konsept ile sektörün 

önde gelen paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Bu yıl gıda sektörünün üretim, işletme ve tüketime dair tüm 

konuları, karar verici uzmanlar tarafından sektöre yön vermek ve bilgi paylaşımı sağlamak adına WorldFood 

Istanbul’da olacak. Bu kapsamda gıda sektörünün tüm temsilcilerini WorldFood Istanbul’a bekliyoruz.” 

ifadelerini kullandı.  

30. WorldFood Istanbul’a çok yoğun ilgi olduğunu belirten Benbanaste, “Pandemi öncesi dönemi de geride 

bırakan bir ilgi ile karşı karşıyayız.” dedi ve Türkiye ekonomisine 1 milyar avroyu aşan iş hacmi sunacaklarını 

söyledi.     

 

 

 

Hyve Group Hakkında  

Hyve Group, 10 ülkede 800'ün üzerinde deneyimli personeliyle dünya genelinde 12 ülkede 75 etkinlik düzenleyen 

uluslararası bir fuar şirketidir. Hyve Group, amacı dünyanın her köşesinden gelen müşterilerin olağanüstü anlar 

paylaştığı ve sektör inovasyonunu şekillendirdiği kaçırılmayacak etkinlikler düzenlemek olan yeni nesil bir fuar 

şirketidir. Hyve Group plc, Dönüşüm ve Büyüme (TAG) programının ardından Eylül 2019’da ITE Group plc’nin yeni 

ismi olarak duyuruldu. Vizyonumuz, dünyanın en önde gelen içerik odaklı ve mutlaka gidilmesi gereken etkinlik 

portföyünü oluşturarak müşterilerimize muazzam bir deneyim ve yatırım getirisi sağlamaktır. Türkiye’de ise Hyve 

Group gücünü bölgedeki küresel ağdan alarak inşaat (Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul), turizm (EMITT), kozmetik 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(BeautyEurasia), gıda (WorldFood Istanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde Türkiye’nin öncü 

fuarlarını düzenlemektedir.   

Detaylı bilgi için:  

Bersay İletişim Danışmanlığı Ayben Cumalı, +90 554 84468 05, ayben.cumali@bersay.com.tr   
Emre Kaya, +90 542 895 25 38, emre.kaya@bersay.com.tr 


