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WORLDFOOD ISTANBUL HAKKINDA
ABOUT WORLDFOOD ISTANBUL
Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood
Istanbul, gıda ürünleri almak isteyen perakende zincir ve toptancı
temsilcileriyle doğrudan iletişime geçerek satışları arttıran, ürünleri
tanıtan ve yeni müşteriler kazandıran uluslararası bir platformdur.
The International food exhibition, WorldFood Istanbul, is an effective
tool for increasing sales, promoting products and attracting
new clients by making direct contact with a large number of
representatives from retail chains and wholesale businesses
interested in purchasing food products.

430

29

katılımcı
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133
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KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS

430
29
14

katılımcı
exhibitor
katılımcı ülke
countries and regions
ülke pavilyonları
national pavilions

Afganistan, Almanya, Bosna Hersek,
Brezilya, Çin, Hindistan, İsviçre, Güney
Kore, Moldovya, Nijerya, Peru, Sri
Lanka, Tayland, Ürdün
Afghanistan, Bosnia-Herzegovina, Brazil,
China, Germany, India, Jordan, Moldova,
Nigeria, Peru, South Korea, Sri Lanka,
Switzerland, Thailand

En çok katılım gösteren 10 ülke
Top 10 exhibiting countries

Türkiye
Turkey

Çin
China

Güney Kore
South Korea

Hindistan
India

Brezilya
Brazil

Tayland
Thailand

Bosna Hersek

Bosnia Herzegovina

Sri Lanka
Sri Lanka

Afganistan
Afghanistan

Peru
Peru

236

53

29

17

14

8

7

6

6
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ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

Katılımcı Proﬁli
Exhibitors Proﬁle

temel gıdalar ve yağlar
grocery & oils

şekerli mamüller
confectionery

et ve tavuk ürünleri
meat and poultry

yaş meyve ve sebze
fruits & vegetables

özel ve yöresel ürünler
traditional products

2

gıda bileşenleri
food ingredients

unlu mamüller
& kuruyemiş
confectionery & nuts

deniz ürünleri
seafood

doğal ve organik ürünler
natural & organic foods

içecekler
beverages

dondurulmuş ürünler
frozen food

hijyen grubu
hygiene & cleaning
products

süt ve süt ürünleri
milk and dairy

soğuk zincir lojistiği
coldchain

mağaza & market
ekipmanları
retail store equipments

www.worldfood-istanbul.com

KATILIMCI ANKET SONUÇLARI
EXHIBITOR SURVEY RESULTS

%91

Katılımcıların %91’i, 2019 yılında
fuara katılacaklarını belirtti.
91% of the exhibitors are likely to
exhibit next year.

%93

Katılımcıların %93’ü WorldFood
İstanbul Gıda Fuarı’nın işleri
açısından önemli olduğunu
düşünüyor.
93% of the exhibitors consider the
show important for their
business.

www.worldfood-istanbul.com

%83

%81

Katılımcıların %83’ü fuara katılım
sonucunda yatırımlarının getirisini
alacağını düşünüyor.
83% of the exhibitors expect to get
a satisfactory ROI from the event.

Katılımcıların %81’i genel olarak
fuardan memnun ayrıldıklarını
belirtti.
81% of the exhibitors were
VT]TaP[[hbPcXb TSfXcWcWT
exhibition.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACKS
“Tariş olarak bu sene fuara ilk defa katılıyoruz. WorldFood Istanbul’un
bölgedeki etkinliği tartışılmaz bu yüzden 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip
olan Tariş markasının bu fuarda mutlaka yer alması gerektiğini düşündük.
Ayrıca ihracatta Ortadoğu’ya yönelmeyi planladığımız için bu fuarın doğru
adres olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizi yeni pazarlara sunma fırsatı
bulduk. Bu önemli organizasyonda önümüzdeki senede yer alacağız.”
“As Tariş, we have participated in the exhibition for the ﬁrst time this year.
WorldFood Istanbul’s inﬂuence in the region is indisputable, so we thought
that the Tariş brand, which has a history of more than 100 years, must attend
this exhibition. We also think that this exhibition is the right address for us
as we are planning to move to the Middle East for exporting purposes. We
had the opportunity to present our products to new markets thanks to the
exhibition. We will attend this important event next year as well.”
“WorldFood Istanbul’a ilk defa katılıyoruz. İtimat
olarak ihracat hacmimizi daha da yükseltmeyi
hedeﬂediğimiz için fuara katıldık ve ilgiden oldukça
memnun kaldık. Özellikle hedeﬁmiz Ortadoğu pazarı
ve bu açıdan bakıldığında fuar beklentilerimizi
karşıladı diyebilirim. Önümüzdeki senede fuara
katılmayı düşünüyoruz.”
“This is our ﬁrst time in WorldFood Istanbul. As
Itimat, we have participated in the exhibition to
further increase our export volume and we are quite
pleased with people’s interest in our company. Our
primary target is Middle East market and from this
point of view, I can say that the exhibition has met our
expectations. We are now planning to participate in
the next year’s exhibition.”
Hakan Kara
Pazarlama Yöneticisi / Marketing Director
İtimat Peynircilik ve Süt Ürünleri
İtimat Dairy Products

Murat Adalı
İç Satışlar Müdürü / Domestic Sales Manager
TARİŞ
“WorldFood İstanbul’u sektörün buluşma noktası olarak görüyoruz.
Uluslararası bir fuar olma özelliği de katılımımızda önemli rol oynadı.
WorldFood Istanbul ziyaretçi proﬁli açısından da oldukça zengin bir fuar
ve bu özelliği ile diğer fuarlardan ayrılıyor. Ciddi bir alıcı potansiyeli ile
karşılaştık. Henüz katılım yapmamış ve sektörde belli bir noktayı hedeﬂeyen
tüm gıda ﬁrmalarına bu fuarı tavsiye ediyorum.”
“We see WorldFood İstanbul as a gathering place for the industry. The
international character of the exhibition also played an important role in our
participation. WorldFood Istanbul differs from the other exhibitions in terms
of its diverse visitor proﬁle. We’ve come across with important potential
buyers. I recommend this exhibition to all food companies that have not
participated yet and are aiming to reach a certain point in the industry.”
Bora Gençoğlu
Fabrika Müdürü / Factory Manager
Beşler Sucuk
“Ayçiçek yağında Türkiye’nin en büyük ham yağ üreticisiyiz. Tarladan
hammaddelerin alınmasından nihai tüketicinin sofrasına ayçiçek yağı
ulaşana kadar tüm süreçleri tam entegre bir şekilde kendi bünyemizde
yapmaktayız. İhracat ağırlıklı bir ﬁrmayız ve yaklaşık 55 ülkeye ürünlerimizi
ihraç ediyoruz. WorldFood Istanbul’u ihracata yönelik bir fuar olarak
gördüğümüz için de katılmayı tercih ettik. Aslında 5 yıldır bu fuara katılıyoruz
ve geçen yıllarda aldığımız iyi dönüşler bu seneki katılımımızda da etkili
oldu.”
“We are Turkey’s largest producer of raw oil when it comes to the sunﬂower
oil. From the delivery of the raw materials from the ﬁeld to the dinner table of
the ﬁnal consumer, we are conducting all processes within our organization.
We are an export-oriented company and we export our products to nearly
55 countries. We choose to participate in WorldFood Istanbul since we see it
as an export-oriented exhibition. In fact, we have been participating in this
exhibition for 5 years and the positive feedback we have received in recent
years has also been effective in our participation this year.”
Ayşe Dur
İhracat Satış Sorumlusu / Export Sales Representative
Aves - Safya Ayçiçek Yağı
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

16.085
ziyaretçi / visitors

133

ülke / countries

2.785

yabancı ziyaretçi / international visitors

Ziyaretçi Proﬁli
Visitors Proﬁle
Gıda Toptancısı ve Dağıtıcısı
Food Wholesale and Distributor
Gıda Perakendecisi
Food Retail
Süper, Hiper, Gross Marketler
Super, Hyper, Gross Markets
HoReCa (Hotel-Restoran-Cafe)
HoReCa

200+

Catering Firmaları
Catering Companies
İhracatçılar - İthalatçılar
Exporters - Importers
Gıda Firma Yöneticileri
Executives of Food Companies
Sektörel ve Ulusal Basın
Sectoral and National Press

Alım Heyeti
Hosted Buyer

Almanya, Azerbaycan, B.A.E., Belçika, Irak, Katar, Kazakistan, Kolombiya,
Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye
Germany, Azerbaijan, U.A.E., Belgium, Iraq, Qatar, Kazakhstan, Colombia,
Uzbekistan, Russia, Saudi Arabia, Turkey

www.worldfood-istanbul.com
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

Ziyaret Amaçları
Purpose of Visiting the Exhibition
ziyaretçi / visitors
Ürün ve hizmet almak
To source products and services

2.900 ziyaretçi / visitors

5.896

%44

%23

Genel bilgi edinmek
To obtain general information

751 ziyaretçi / visitors

2.676 ziyaretçi / visitors

Ürün ve hizmet tanıtmak
To promote my own products
and services

Kişisel ilgi
Personal interest

%21

660 ziyaretçi / visitors

%6 %6

Eğitimsel nedenler
Educational purposes

Ziyaretçilerin Firmalarındaki Görevi
Visitor Proﬁles by Level of Responsibility

553 ziyaretçi / visitors
Firma Sahibi - Genel Müdür
Company Owner - General Manager

1.561 ziyaretçi / visitors
Satış
Sales

149 ziyaretçi / visitors
Aşçı
The Chef

%11
%15

%28

%7

1.043 ziyaretçi / visitors
Pazarlama
Marketing

%19
%4

%7

%7
%2

800 ziyaretçi / visitors
Satın Alma Müdürü
Purchasing Manager
6

340 ziyaretçi / visitors
Kalite Kontrol / Üretim
Quality Control / Production

370 ziyaretçi / visitors
Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisi,
Veteriner
Food, Chemical and Agriculture
Engineer, Veterinary
81 ziyaretçi / visitors
Medya Mensubu
Media Representative

375 ziyaretçi / visitors
İhracat
Exportation
www.worldfood-istanbul.com

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of Interest to Visitors
%49

6.477

ziyaretçi / visitors

%45

5.970

ziyaretçi / visitors

4.731

ziyaretçi / visitors

%34

4.455

ziyaretçi / visitors

Diğer Gıda
Ürünleri ve
Teknolojileri
Other Food
Products &
Technologies

%31

4.075

ziyaretçi / visitors

Yaş Meyve
ve Sebze
Fruits &
Vegetables

www.worldfood-istanbul.com

5.618

ziyaretçi / visitors

Şekerli ve Unlu
Mamüller &
Kuruyemiş
Confectionery
and Flour Based
Products & Nuts

İçecekler
Beverages

%36

%42

3.905

ziyaretçi / visitors

Et ve Tavuk
Ürünleri
Meat &
Poultry

5.353

ziyaretçi / visitors

Şekerli
Mamüller
Confectionery

%34

4.511

ziyaretçi / visitors

Süt ve Süt
Ürünleri
Milk and
Dairy

Gıda Bileşenleri
Food Ingredients

%29

%40

%22

Temel Gıdalar
ve Yağlar
Grocery & Oils

%33

4.419

ziyaretçi / visitors

Dondurulmuş
Ürünler
Frozen Food

2.897

ziyaretçi / visitors

Deniz
Ürünleri
Seafood
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ZİYARETÇİ ANKET SONUÇLARI
VISITOR SURVEY RESULTS

8

%95

Ziyaretçilerin %95’i, 2019 yılında
fuara katılacaklarını belirtti.
95% of the visitors are likely to
attend next year.

%65

Ziyaretçilerin %65’i yeni tedarikçi
ve iş ortakları bulduğunu belirtti.
65% of the visitors sourced new
suppliers and business partners.

%89

Ziyaretçilerin 89’u genel olarak
fuardan memnun ayrıldıklarını
belirtti.
89% of the visitors were generally
bPcXb TSfXcWcWTTgWXQXcX^]

%68

Ziyaretçilerin %68’i yeni ürün ve
yenilikleri gördüğünü belirtti.
68% of the visitors saw new
products and innovation.

www.worldfood-istanbul.com

ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ
VISITOR FEEDBACKS
“WorldFood İstanbul’u yeni partnerler bulmak ve sektördeki yenilikleri
görmek için ziyaret ettim. Fuarın satış ve pazarlama faaliyetlerimize
büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Fuardan internet kanalı
yoluyla haberdar oldum. WorldFood İstanbul’un son derece nitelikli
ve Avrupa standartların da bir fuar olduğunu düşünüyorum.”
“I visited WorldFood Istanbul to ﬁnd new partners and to see the
latest developments in the food industry. I think that the exhibition
will contribute greatly to our sales and marketing activities. I was
informed about the exhibition through the internet. I think WorldFood
Istanbul is highly qualiﬁed and in compliance with the European
standards.”
Mahmut Nedim Barçın

“Gıda makineleri üreticisi olarak inceleme yapmak için fuarı ziyaret
ettim. Fuardan İnternet kanalıyla haberdar oldum. WorldFood
İstanbul genel olarak ﬁrmaların satış ve pazarlama faaliyetlerine
büyük katkı sağlayan ve her üreticinin katılması gereken bir fuar
olduğunu düşünüyorum.”
“I attended the exhibition to make observations as a manufacturer of
food machines. I was informed about the exhibition via the internet.
I think, WorldFood Istanbul is an exhibition that contributes greatly
to the sales and marketing activities of the companies and that every
producer must attend.”
Orhan Çakır

“Restorant işletmecisi olarak hem restorantımızı tanıtmak hem de
farklı lezzetleri incelemek için WorldFood İstanbul’u ziyaret ettik.
Fuarı daha önce de ziyaret etmiştim dolayısıyla fuara aşinayım.
Geçen seneki ziyaretimiz sonucunda yeni ortaklıklar kurmuştuk.
Bu sene de aynı beklentiyle geldik. Fuar bizim adımıza gayet verimli
geçti.”
“As a restaurant manager, I visited WorldFood Istanbul both to
introduce our restaurant and to test different ﬂavors. I have visited
the exhibition before, so I am familiar with it. As a result of last
year’s visit, we have established new partnerships and this year we
participate in the exhibition with the same expectation. The exhibition
was very efﬁcient for us.”
Çağatay Çilara

www.worldfood-istanbul.com
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FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ
FOOD ARENA EVENTS
Türk gıda sektöründeki en son ürün, hizmet ve teknolojilerin
sergilenmesine öncülük eden WorldFood İstanbul, gıda sektöründe
üretim, işletme ve tüketime dair tüm süreçleri alanında uzman
isimlerle masaya yatırırken sektördeki en güncel bilgileri ve son
teknolojileri paylaşıma açarak 360 derece deneyimi hedeﬂedi. ‘Gıda
360 Deneyimi’ kapsamında fuarda sektöre yönelik işletme ve pazar
odaklı oturumlar ve tabak sunumları ve yeme-içme tadımları ile
renklenen dopdolu bir etkinlik programı KONFERANS SAHNESİ ve
SHOW MUTFAĞI’nda ziyaretçilerle buluştu.
WorldFood Istanbul, which leads the exhibition of the latest products,
services and technologies in Turkish food sector, aimed to discuss
processes of food production, management and consumption with
experts, make the newest information and latest technologies in the
sector available for sharing and provide a 360° experience. Within the
scope of the “Food 360° Experience”, the exhibition provided an event
programme full of management and market-focused sessions, plate
presentations and tastings at the CONFERENCE STAGE and SHOW
KITCHEN.

4 gün boyunca
During 4 days

10

4 Şef Show
4 Chef Shows

12 Oturum
12 Sessions

40 Konuşmacı
40 Speakers

11 İş Birliği
11 Partnerships

1.546 Ziyaretçi
1,546 Visitors

www.worldfood-istanbul.com

KONFERANS SAHNESİ
CONFERENCE STAGE
WorldFood İstanbul, Food Arena Etkinlikleri kapsamında Konferans
Sahnesi’nde düzenlenen etkileyici konferans programıyla sektörün
tüm başlıklarını ele aldı. Profesyonel ziyaretçilerin sektörün
önemli oyuncularıyla tanışıp ﬁkir alışverişi yaptığı, en yeni trend ve
teknolojileri takip edebildiği oturumlarda “Gıda Sektörü Yol Haritası”,
“Peki ya Şimdi: Gıdanın Geleceği”, “Sonraki Adım: Farkında Ol” ve
“Ustalardan İpuçları” ana temaları işlendi. Bu temalar altında, gıda
ekonomisinden regülasyonlara, satın alma stratejilerinden bilimsel
araştırmalara, gastronomik tat tasarımından ünlü şeﬂerin başarı
hikayelerine kadar birçok farklı konuda ﬁkir önderleriyle sektörün
bugününü tartışıp geleceğini yönlendireceğimiz panellerle sektörün
yol haritası oluşturuldu.
With its impressive conference programme actualized at the Conference Stage within the scope of the Food Arena
Events, WorldFood Istanbul handled all subjects of the sector. At the sessions where professional visitors got to meet
and exchange ideas with major players of the sector and keep track of the newest trends and technologies, main subjects
of “Food Sector Road Map”, “What Now: The Future of Food”, “Next Step: Be Aware” and “Tips from the Masters” were
discussed. With the panels where we got to discuss the sector’s present and future with opinion leaders in subjects
varying from food economy to regulations, from purchasing strategies to scientiﬁc research and from gastronomical
taste design and success stories of renowned chefs and develop a road map for the sector.

Konuşmacılardan bazıları / Some of the speakers
Can Fuat Gürlesel
Ekonomist, ITE Turkey Danışmanı
Economist, ITE Turkey Consultant

Emel Molla
Gıda Yük. Müh., Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda İşletmeleri
ve Kodeks Daire Başkanlığı
Food Engineer (MSc), Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Food Establishments and Codex

Murat Altun
TÜSAYDER Başkan Yardımcısı, Hacı Sayid Satın Alma Md.
TÜSAYDER Vice President, Hacı Sayid Purchasing Manager

Gürkan Boztepe
Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı
President of Culinary Travel Society

İlyas Akça
MARSAP Başkan Yardımcısı, Taksim Intl. Group
Hotels Satın Alma Md.
MARSAP Vice President, Taksim Intl. Group
Hotels Purchasing Manager

Prof.Dr. Gonca Telli
Maltepe Üni. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fak. Dek.
Dean of Maltepe University Faculty of Business
Administration and Management Sciences

Burak Aksoy
PLAT Türkiye Müdürü / PLAT Turkey Manager

Üryan Doğmuş
Şef, Lets Danışmanlık ve Zula İstanbul Kurucu Ortağı
Chef, Founding Partner of Lets Consulting & Zula Istanbul

Erdal Eroğlu
Ziraat Müh., Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma
Ens. Eğitim ve Yayım Böl. Bşk.
Agricultural Engineer, Head of Education & Publication
Department, Food & Feed Control Centre Research
Institute Directorate

Serhan Süzer
TİDER Kurucu Başkanı / TİDER Founding President

Samet Serttaş
Herbalife Güneydoğu Avrupa Direktörü
Herbalife South-eastern Europe Director

İş Birliği ile / In Cooperation with

www.worldfood-istanbul.com
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SHOW MUTFAĞI
SHOW KITCHEN
WorldFood İstanbul, etkileyici konferans programıyla sektörün
tüm başlıklarını ele alırken şef showlarla fuarı daha da canlandırdı.
Food Arena Etkinlikleri kapsamında Show Mutfağı’nda düzenlenen
şef showlarda ünlü restoran ve otellerin şeﬂeri her güne özel
konseptlerle yemekler pişirmeleri ziyaretçilere lezzetli anlar yaşattı.
Profesyonel ziyaretçilerin ünlü şeﬂerle tanıştığı, iş bağlantıları
oluşturduğu, farklı konseptlerde yemeklerin içeriklerini öğrendikleri
Show Mutfağı, fuarın en hareketli ve eğlenceli anlarına ev sahipliği
yaptı.

Şeﬂerden bazıları / Some of the chefs
Özlem Mekik
Yemek Yazarı, İşletmeci Şef (Sunucu)
Food Writer, Chef (Presenter)

Fatih Açıkça
Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi &
Executive Chef
Board Member of Turkish Cooks Association
& Executive Chef

Fikret Özdemir
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir
Executive Chef
Sheraton Grand Istanbul Atasehir
Executive Chef

İsmail Akdoğan
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina
Hotel Executive Chef
Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina
Hotel Executive Chef

WorldFood Istanbul, which handled all subjects of the sector with
its impressive conference programme, colourized the exhibition
even more with chef shows. In the chef shows which took place at
the Show Kitchen within the scope of the Food Arena Events, chefs
of renowned restaurants and hotels cooked with a different concept
for each day and provided the visitors with some delicious moments.
The Show Kitchen, where professional visitors got to meet renowned
chefs, develop business connections and learn about the content of
different concepts of food, delivered some of the most active and fun
moments of the exhibition.

Şef Showlar / Chef Shows
Et Ürünleri ile Farklı Lezzetler
Different Tastes with Meat Products
İtalyan Mutfağında Türkiye İmzası
Turkish Signature in Italian Cuisine
Pratik Atıştırmalıklarla Yeni Keşiﬂer
New Discoveries with Practical Snacks
Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu
Chef’s Touch to Street Tastes

İsmail Ay
ISS Catering Koordinatör Şef
ISS Catering Coordinator Chef

İş Birliği ile
In Cooperation with

Malzemeleriyle Show Mutfağı’nı Destekleyen Firmalar
Exhibitors who Supported Show Kitchen with their Products

Mutfak Ekipmanları Sponsoru
Kitchen Supplies Sponsor

12
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TÜRKİYE ŞEFİN EN İYİ TABAĞI YARIŞMASI
BEST PLATE CHALLENGE TURKEY
WorldFood İstanbul, World Gourmet Society’nin düzenlediği
uluslararası “Best Plate Challenge” yarışmasının 2018 yılı itibariyle
özel ortağı oldu. Aşçılar Derneği’nin de desteklediği bu yarışmada
Türk mutfağını, Türk şeﬂerini ve gastronomik çeşitliliğimizi
uluslararası arenada tanıtma şansına sahip olduk. Dünyanın önde
gelen şef, gurme, yemek yazarı, gazeteci ve restoran sahiplerinin
uluslararası jüride bulunduğu Türkiye Şef’in En İyi Tabağı Yarışması
ile en iyi ve en yaratıcı tabaklar ödüllendirildi.
As of 2018, WorldFood Istanbul has become the exclusive partner
of the international “Best Plate Challenge” organized by World
Gourmet Society. In the challenge supported by Chefs’ Association,
we had the opportunity to promote Turkish cuisine, Turkish chefs and
our gastronomical variety in the international arena. Best and most
creative plates were rewarded with Best Plate Challenge Turkey, the
international jury of which included leading chefs, gourmets, food
writers, journalists and restaurant owners from all around the world.

Finalistlerimiz ve Kazananlarımız
Finalists and the Winners
En Yaratıcı Tabak Finalistleri
Most Creative Plate - Finalists
Hayrettin Sucu
Mehmet Altaş
Ömer Faruk Yılmaz

En İyi Yerel Lezzet Finalistleri
Best Local Taste - Finalists
Nurgül Büyükçolpan
Mehmet Altaş
Ömer Faruk Yılmaz

KAZANAN / WINNER: Ömer Faruk Yılmaz

KAZANAN / WINNER: Mehmet Altaş

En İyi Malzeme Kullanımı Finalistleri
Best Use of Ingredients - Finalists
Halis Aydın
Hayrettin Sucu
Ömer Faruk Yılmaz

En Profesyonel Hazırlanmış Video Finalistleri
Most Professionally-Produced Video - Finalists
Ersin Avşar
Hayrettin Sucu
İsmail Muhacir

KAZANAN / WINNER: Hayrettin Sucu

KAZANAN / WINNER: İsmail Muhacir

En İyi Pişirme Tekniği Finalistleri
Best Cooking Technique - Finalists
Mehmet Altaş
Nurgül Büyükçolpan
Ömer Faruk Yılmaz

En İyi Sosyal Medya Etkileşimi Finalistleri
Best Social Media Interaction - Finalists
Halis Aydın
Hayrettin Sucu
Mehmet Altaş
Mehmet Fatih Kalaycıoğlu

KAZANAN / WINNER: Nurgül Büyükçolpan

KAZANAN / WINNER: Mehmet Fatih Kalaycıoğlu
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ORGANİZATÖR
ORGANISER
ITE Turkey, 20 ülkede 32 oﬁsi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle
dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, uluslararası
fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye oﬁsidir. Türkiye’nin lider
sektörlerinde lider fuar organizasyonları 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, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor,
bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Organizatör / Organiser
ITE Turkey is the Turkey ofﬁce of the international exhibition
company ITE Group, which organizes more than 240 exhibitions and
conferences per year worldwide with 32 ofﬁces in 20 countries and
more than 1,000 experienced personnel. ITE Turkey, who organizes
leading exhibition organizations in leading sectors of Turkey, consists
of YEM Exhibitions, EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri and
Platform Uluslararası Fuarcılık companies.

WorldFood Istanbul
4-7 Eylül / September 2019
Tüyap, Büyükçekmece / İstanbul
Detaylı bilgi için
For more information
+90 212 291 83 10

ITE Turkey, who organizes the leading exhibitions of Turkey in sectors
of construction, tourism, cosmetics, food, rail systems and logistics,
takes its strength from the global network of ITE Group along with
its experience in Turkey and the region. ITE Turkey, creates new
business, cooperation and purchasing opportunities in exhibitions by
transferring its strong global network in the exhibition sector to each
and every sector it is included in and supports the development of
these sectors.

Bizi takip edin
Follow us
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