
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER SUPERVISION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

Organizatör / Organiser

FUAR SONUÇ RAPORU
POST SHOW REPORT

27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı
27th International Food Products and Processing Technologies Exhibition

4-7 Eylül / September 2019
TÜYAP - Büyükçekmece

www.worldfood-istanbul.com



WORLDFOOD ISTANBUL HAKKINDA
ABOUT WORLDFOOD ISTANBUL 1

KATILIMCILAR HAKKINDA
ABOUT THE EXHIBITORS 2

Katılımcı Anket Sonuçları / Exhibitor Survey Results 3

Katılımcı Görüşleri / Exhibitor Feedbacks 4-5

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS 6-8

Ziyaretçi Anket Sonuçları / Visitor Survey Results 9

Ziyaretçi Görüşleri / Visitor Feedbacks 10

FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ
FOOD ARENA EVENTS 11

Konferans Alanı
Conference Lounge 12

Show Mutfağı / Show Kitchen 12

Konuşmacı ve Şefleri̇mi̇zi̇ Tanıyın!
Meet Our Speakers & Chefs! 13

Paneller ve Şovlar / Panels & Shows 14-15

Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması
Best Plate Challenge Turkey  16

Food Arena Etkinlikleri İş Birlikleri
Food Arena Event Collaborators  17

ORGANİZATÖR
ORGANISER 18

www.worldfood-istanbul.com

İÇİNDEKİLER
CONTENTS

Organizatör / OrganiserDestekleyenler / Supporters İşbirliğiyle / In Cooperation with



www.worldfood-istanbul.com 1

WORLDFOOD ISTANBUL HAKKINDA
ABOUT WORLDFOOD ISTANBUL

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood Istanbul, 
gıda ürünleri almak isteyen perakende zincir ve toptancı temsilcile-
riyle doğrudan iletişime geçerek satışları arttıran, ürünleri tanıtan ve 
yeni müşteriler kazandıran uluslararası bir platformdur.

The International food exhibition, WorldFood Istanbul, is an effec-
tive tool for increasing sales, promoting products and attracting new 
clients by making direct contact with a large number of representa-
tives from retail chains and wholesale businesses interested in pur-
chasing food products.

500 45katılımcı
exhibitiors

30.000m2/sqm
toplam alan
total area

ülke
countries

20.746

5.220
166toplam ziyaretçi

total visitors

ülke
countries

yabancı ziyaretçi
international visitors
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KATILIMCILAR HAKKINDA 
ABOUT THE EXHIBITORS

En çok katılım gösteren 10 ülke 
Top 10 exhibiting countries 

Katılımcı Profili
Exhibitor Profile

Türkiye
Turkey

Brezilya 
Brazil

Çin
China

Cezayir
Algeria

Afganistan 
Afghanistan

Hindistan
India

Sri Lanka
Sri Lanka

Peru
Peru

Tayland 
Thailand

327
firma

companies

10
firma

companies

60
firma

companies

6
firma

companies

5
firma

companies

8
firma

companies

4
firma

companies

6
firma

companies

11
firma

companies

500
45
14

katılımcı
exhibitors

katılımcı ülke
countries

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

Rusya
Russia

15
firma

companies

deniz ürünleri
seafood

et ve tavuk ürünleri
meat and poultry

dondurulmuş ürünler
frozen food

yaş meyve ve sebze
fruits & vegetables

soğuk zincir lojistiği
coldchain

temel gıdalar ve yağlar 
grocery & oils

unlu mamüller
& kuruyemiş

confectionery & nuts

şekerli mamüller
confectionery

içecekler
beverages

gıda bileşenleri
food ingredients

süt ve süt ürünleri
milk and dairy

özel ve yöresel ürünler
traditional products

hijyen grubu
hygiene & cleaning

products

mağaza & market 
ekipmanları

retail store equipments

doğal ve organik ürünler
natural & organic foods
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KATILIMCI ANKET SONUÇLARI 
EXHIBITOR SURVEY RESULTS

%93

%90
Katılımcıların %96’sı, 2020 yılında 
fuara katılacaklarını belirtti.
96% of the exhibitors are likely to 
exhibit next year.

Katılımcıların %90’ı fuara katılım 
sonucunda yatırımlarının getirisini 
alacağını düşünüyor.
90% of the exhibitors expect to get 
a satisfactory ROI from the event. 

Katılımcıların %93’ü genel 
olarak fuardan memnun 
ayrıldıklarını belirtti.
93% of the exhibitors were 
generally satisfied with the 
exhibition.

%96

%97

Katılımcıların %97’si WorldFood 
İstanbul Gıda Fuarı’nın işleri 
açısından önemli olduğunu 
düşünüyor. 
97% of the exhibitors consider the 
show important for their business.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ  
EXHIBITOR FEEDBACKS

WorldFood İstanbul endüstrinin tüm büyük oyuncularının yer al-
dığı bir fuar. Hem mevcut müşterilerimizle bir araya gelmek hem 
de potansiyel müşterilerle buluşmak için katıldık. Burada yurt içi 
ve yurt dışından çok fazla kişiyle tanışma fırsatınız oluyor, kısa 
sürede bağlantı kurabiliyorsunuz. Şimdiye kadar önemli görüşm-
eler yaptık. 

All the key players in the industry are here at WorldFood Istanbul. 
We are exhibiting to catch-up with our existing customers and 
meet potential ones. You get to contact with a lot of professionals 
from Turkey and abroad in a short time. We’ve had important 
meetings so far. 

Kemal Bozkuş  
COO / COO 
Bonfilet Et Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Kendi müşterilerimiz dışında 60 kadar firmayla görüşme fır-
satımız oldu. WorldFood İstanbul’u diğer fuarlardan farklı kılan, 
alanın büyüklüğü ve katılımcının çokluğu. Gelen müşterilerin hep-
si hedefli ve fuar, uluslararası bir etkinlik için ideal bir büyüklükte. 

We’ve had the chance to meet around 60 companies in addi-
tion to our existing customers. What set WorldFood Istanbul apart 
from other exhibitions are the size of the space and the number 
of exhibitors. All the visitors are highly targeted, and this is the 
ideal size for an international exhibition. 

Veysel Şengöz  
Ev Dışı Tüketim Format Direktörü / Out-of-Home Consumption 
Format Director 
Migros Ticaret A.Ş.

Türkiye ürünlerimiz için iyi bir pazar. Komşu ülkelerden de birçok 
kişi fuara geliyor ve bu yüzden bölgedeki en büyük fuar olan 
WorldFood İstanbul’a katılıyoruz. Suriye, Libya ve Irak gibi hedef 
pazarlarımızdan profesyoneller de burada. Genel olarak kusur-
suz ve başarılı bir fuardı. Tam olarak uluslararası bir etkinlik. Her 
şey beklentimizin üzerindeydi ve şüphesiz katılarak doğru kararı 
verdik. 

Turkey is a good market for our products. We believe that many 
neighboring countries attend the exhibition and this why exhibit 
at WorldFood Istanbul, which is the largest exhibition in the re-
gion. Professionals from our target markets like Syria, Libya and 
Iraq are also here. We contacted with more than 50 customers. 
Overall it was a perfect and successful exhibition. This is truly an 
international event. Everything was better than our expectations 
and we no doubt made the right choice. 

Pradeep Jha    
Pazarlama ve İşletme Yöneticisi /  
Marketing and Business Administrator 
P.P.S. Tuna Co. Ltd.

WorldFood İstanbul uluslararası profesyonel ziyaretçinin ağırlıklı 
olduğu bir fuar. Birebir temas ve iletişim kurmak için etkili old-
uğunu düşünüyorum. Satış bağlantısı yapıyoruz ve birçok yeni 
müşteri ekliyoruz. Hedef odaklı bir ziyaretçi kitlesi var. 

WorldFood Istanbul is strong in terms of international visitors. I 
think it is an efficient platform to contact face-to-face with po-
tential customers. We’re generating sales leads and meeting a lot 
of new customers. Visitors of the exhibition are highly targeted. 

Nevra Eker Güryel  
Satış ve Pazarlama Yardımcı Genel Müdürü / Sales and Mar-
keting Assistant General Manager 
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş 
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ  
EXHIBITOR FEEDBACKS

Hem yeni bağlantılar kurmak hem de büyük bir firma olduğu-
muzdan dolayı varlığımızı göstermek için WorldFood İstan-
bul’a her yıl katılıyoruz. Yıllardır katılmamıza rağmen hala her 
yıl farklı bağlantılar kurabiliyoruz. Çok farklı ülkelerden yeni 
kişilere ulaşabildik. Dış pazarı hedefliyoruz, bu yüzden çok 
fazla uluslararası ziyaretçinin olduğu WorldFood İstanbul’dayız. 
Hedeflediğimiz bölgelerden alım heyetleriyle görüşme şansımız 
oldu. Gelecek sene de katılmayı düşünüyoruz. 

Each year, we exhibit at WorldFood Istanbul to meet new contacts 
and increase our brand awareness. Even though we’ve been ex-
hibiting for many years, we still make new contacts. We met new 
people from a lot of different countries. We are targeting foreign 
markets and that’s why we are at WorldFood Istanbul which is 
strong in the number of foreign visitors. We had the chance to 
meet hosted buyers from our target markets. We are planning on 
exhibiting next year as well. 

Dilek Memiş   
Dış Ticaret Yetkilisi / Foreign Trade Responsible 
Tat Bakliyat San. Ve Tic. A.Ş.

Bu WorldFood İstanbul’daki üçüncü yılımız. Her yıl yeni müşter-
ilere ulaşıyoruz. Fuarın en iyi yanı standımıza gelen ziyaretçi-
nin kalitesi. Ziyaretçiler gerçek müşteriler. Şimdiden 4 sözleşme 
imzaladık. Ortadoğu’dan çok fazla ziyaretçi var, Katar ve Yemen 
gibi. Aynı zamanda Rusya, Ukrayna ve daha birçok ülkeden ge-
lenler var. WorldFood İstanbul 2020 için sözleşmemizi yaptık bile.

This is our third time participating at WorldFood Istanbul. Each 
time we find new customers. Best thing about the show is the 
number of good and qualified visitors coming to our stand. They 
are real customers. We’ve signed 4 contracts already. There are 
a lot of people from the Middle East, like Qatar and Yemen and 
also from Ukraine and Russia and many more countries. We’ve 
already booked our stand for the 2020 edition. 

Mohit Gupta    
Direktör / Director   
Bharat Industrial Enterprises Ltd.

Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerimizi büyütmek ve Ortadoğu’dan 
ülkelerle bağlantılar kurmak için buradayız. Bizim için bu fuar 
pazarı tanımak için harika bir fırsat çünkü ürünlerimizi Ortadoğu 
ve Türkiye’ye ihraç etmek istiyoruz. Fuar bunun için ideal bir plat-
form gibi gözüküyor. 

We are here because we want to expand our activities around 
the Mediterranean region and we also want to get in touch with 
countries from the Middle East. For us, this exhibition is the per-
fect opportunity to see what market has to offer because we’re 
a company that’s looking towards exporting our products to the 
Middle East and Turkey. WorldFood Istanbul seems to be the cen-
tral point for all these contacts. 

Olivier Renson     
CEO / CEO 
Promasidor
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA  
ABOUT THE VISITORS

¦	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

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

Ziyaretçi Profili
Visitor Profile

ABD, Almanya, Afganistan, Arjantin, Azerbaycan, BAE, Bosna – Hersek, Brezilya, Çin, Etiyopya, 
Fransa, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, Kırgızistan, Kolombiya, Malezya, Meksika, Mısır, Nepal, 
Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Singapur, Tayland, Trinidad, Ukrayna, Ürdün, Venezuela.

Afghanistan, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Brazil, China, Colombia, Egypt, Ethiopia, France, 
Georgia, Germany, India, Iraq, Jordan, Kyrgyzstan, Malaysia, Mexico, Nepal, Nigeria, Pakistan, 
Russia, Singapore, Thailand, Trinidad, Ukraine, Uzbekistan, UAE, United Kingdom, USA, Venezuela.

166
ülke / countries

5.220
yabancı ziyaretçi / international visitors

20.746 
ziyaretçi / visitors

100+ Alım Heyeti
Hosted Buyers

27. Worldfood İstanbul’da İHBİR ile düzenlenen, sektör oyuncularına yeni alım, iş, iş geliştirme ve ortaklık fırsatları sunan Alım Heyeti 
Programı ile; Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere, Hindistan, Hollanda ve A.B.D gibi birçok ülkeden 100’ün üzerinde yabancı pro-

fesyonel alıcı ağırlandı. Fuarda katılımcılar ile alıcılar arasında 3.000’in üzerinde B2B toplantı gerçekleşerek yeni 
iş birliklerine imza atıldı.

Thanks to the Hosted Buyer Program held in cooperation with İHBİR, which provides new recruitment, business, 
business development, and partnership opportunities to sector players, more than 100 foreign professional buyers 
from many countries such as China, France, Germany, Russia, United Kingdom, India, Netherlands, and the United 
States were welcomed in the 27th WorldFood İstanbul. At the exhibition, more than 3,000 B2B meetings ere held 
between exhibitors and buyers and new partnerships were built.
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA 
ABOUT THE VISITORS

Ziyaret Amaçları
Purpose of Visiting the Exhibition

Ziyaretçilerin Firmalarındaki Görevi
Visitor Profiles by Level of Responsibility

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

226 ziyaretçi / visitors
Aşçı
Chef

119 ziyaretçi / visitors
Medya Mensubu
Media Representative

3.918 ziyaretçi / visitors
Satış
Sales

2.129 ziyaretçi / visitors
Pazarlama
Marketing

2.342 ziyaretçi / visitors
Satın Alma Müdürü
Purchasing Manager

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

6.724 ziyaretçi / visitors
Ürün ve hizmet almak
To source products and services

6.334 ziyaretçi / visitors
Genel bilgi edinmek
To obtain general information

2.331 ziyaretçi / visitors
Kişisel ilgi
Personal interest

1.405 ziyaretçi / visitors
Ürün ve hizmet tanıtmak
To promote my own products 
and services

573 ziyaretçi / visitors
Eğitimsel nedenler
Educational purposes

%39 %36

%14
%3%8

%25

%17
%28

%7

%5

%7

%2
%1%15
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Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of Interest to Visitors

ZİYARETÇİLER HAKKINDA  
ABOUT THE VISITORS

%43 7.494
ziyaretçi / visitors

İçecekler
Beverages

%52 9.038 
ziyaretçi / visitors

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

%35 6.052
ziyaretçi / visitors

Gıda Bileşenleri
Food Ingredients

%32 5.488
ziyaretçi / visitors

Dondurulmuş Ürünler
Frozen Food

%27 4.766
ziyaretçi / visitors

Yaş Meyve ve Sebze
Fruits & Vegetables

%25 4.342
ziyaretçi / visitors

Et ve Tavuk Ürünleri
Meat & Poultry

%32 5.324
ziyaretçi / visitors

Süt ve Süt Ürünleri
Milk and Dairy

%20 3.474
ziyaretçi / visitors

Deniz Ürünleri
Seafood

%42 7.379
ziyaretçi / visitors

Temel Gıdalar ve 
Yağlar
Grocery & Oils
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ZİYARETÇİ ANKET SONUÇLARI 
VISITOR SURVEY RESULTS

%89
Ziyaretçilerin %89’u genel olarak 
fuardan memnun ayrıldıklarını 
belirtti.
89% of the visitors were generally 
satisfied with the exhibition.

%91
Ziyaretçilerin %91’i yeni tedarikçi 
ve iş ortakları bulduğunu belirtti.
91% of the visitors sourced new 
suppliers and business partners.

Ziyaretçilerin %92’si, 2020 yılında 
fuara katılacaklarını belirtti.
92% of the visitors are likely to 
attend next year.

%92

Ziyaretçilerin %85’i yeni ürün ve 
yenilikleri gördüğünü belirtti.
85% of the visitors saw new 
products and innovation.

%85
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ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ
VISITOR FEEDBACKS

WorldFood Istanbul bizim için yeni tedarikçileri ve sektörün trendlerini bula-
bildiğimiz çok önemli bir fuar. Bu fuar, ithalatın öncülerinden olan firmamız 
için konserve et, balık, sebze ve geniş bir yelpazeye sahip olan yoğun-
laştırılmış süt gibi ürünlerin ithalatında iş birliği yapabileceğimiz tedarikçileri 
bulma fırsatı sağlamıştır. Şimdiden yaklaşık 12 ila 15 firma ile toplantı yapma 
fırsatım oldu ve bu firmalarla ileriye dönük iş birliği yapmayı düşünüyoruz.

WorldFood Istanbul is very important exhibition for us. This exhibition which 
we can find new suppliers and new market trends. We can start to cooperate 
with those suppliers as we are one of the leading importers of canned meat, 
fish and very big range of condensed milk, vegetables.. So it is very import-
ant for us to search and find new suppliers. I held about 12 or 15 meetings 
already. We have a plan about doing business with selected exhibitors.

Nataliya Safronova 
GLAVPRODUCT (Russia)

WorldFood Istanbul, yüzlerce katılımcıyı ve dünyanın dört bir yanından gelen 
ziyaretçileri bir araya getiren gerçekten iyi bir etkinlik. Burada çok iyi zaman 
geçirdim; katılımcılarla toplantı yapma fırsatım oldu, herkes gerçekten ark-
adaş canlısı ve misafirperverdi. Tatlılardan fındık ve unlara kadar çok çeşitli 
doğal ürünlerin olduğu fuara mutlaka katılıp bu deneyimden zevk almanızı 
öneririm.  Şu ana kadar yaklaşık 15 toplantı yaptım. Fiyatlar gerçekten iyi ve 
ürünlerin kalitesi gerçekten yüksek olduğu için buradaki firmalarla gelecek-
te iş birliği yapmanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum.

WorldFood Istanbul is a really good event that brings out hundreds of exhibi-
tors as well as different people from around the world. I’ve had a really good 
time here; talking to exhibitors, people were really friendly, really welcom-
ing. I suggest that just be in enjoy of this experience. I’ve held about 15 meet-
ings so far and I found lots of huge range of natural products from sweets to 
nuts and flours at her. So doing business with these suppliers makes sense 
because the prices are really good and the quality is really high.

Fadesola Adedayo 
BIA LIVE WELL (Nigeria) 

Her şeyden önce fuardaki herkesin ve ürünlerin mükemmel olduğunu 
söyleyebilirim. Ayrıca lojistik arz da oldukça iyi durumda. Sanırım firma 
olarak aradığımız her şeyi burada bulduk ve çok yakında buradaki firma-
larla yakında bazı anlaşmalar yapacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar 
3 günde yaklaşık 35 firma ile toplantı yaptık ve bu firmalarla iş ilişkilerimizi 
güçlendirmek adına birkaç hafta sonra İstanbul ve İzmir’e tekrar gelmeyi 
düşünüyoruz. Gelecek yıl daha fazla iş yapabilmek adına fuara gelmeyi 
umuyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim.

First of all I think people are great, products are great. The logistic supply is 
very nice as well. I think we just found what we looking for and I hope we can 
soon close some deals. We had 35 meetings in 3 days. We are coming back 
in a few weeks to Istanbul and Izmir to see some enterprises. We are hope-
fully waiting to come next year to do more business. Thank you all of you.

Alberto Dallal Alarcon 
SANTO MEXICO INTERNACIONEL (Mexico)
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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.
Sektörün gündemine ışık tutan konferanslar, ünlü şeflerin gösterileri, katılımcı 
firmaların tarif atölyeleri ve Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması Ödül Töreni 
ile renklenen dopdolu bir etkinlik programı FOOD ARENA çatısı altında yer alan 
KONFERANS SAHNESİ ve SHOW MUTFAĞI’nda ziyaretçilerle buluştu. 

WorldFood Istanbul, a pioneering organization that helps display the newest 
products, services, and technologies in Turkish food sector, aimed for a 360 

degree experience by providing a platform for the sharing of the most recent information and latest technologies in the sector and 
discussing of the processes related to the production, management and consumption in the food sector with the experts.
A very rich and colorful event programme, including conferences that shed light to the agenda of the sector, shows by renowned 
chefs, recipe workshops of participating companies and Turkey’s Best Plate Challenge Award Ceremony, welcomed the attendees at 
the CONFERENCE STAGE and the SHOW KITCHEN under the roof of FOOD ARENA.

2 Şef Show
2 Chef Shows

6 Oturum
6 Sessions

40 Konuşmacı
40 Speakers

4.090 Etkinlik 
Ziyaretçisi 

4,090  Attendees

15 İş Birliği
15 Partnerships

Türkiye Şefin En İyi 
Tabağı Yarışması 

Best Plate Challenge

5 Yeni Ürün ve Tatlarla 
Tarif Atölyeleri

5 Workshops with New 
Products and Tastes
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KONFERANS ALANI 
CONFERENCE LOUNGE

Gıdanın Dijital İzi /  
The Digital Trace of Food

osyal medya ve internet ile şekillenen tüketici 
eğilimlerine cevap verebilmek için atılması 

gereken adımlar irdelendi.

The steps that need to be taken to respond to the 
customer trends shaped by social media and 

internet were addressed.

Gastronomiyle İnovasyon  /  
Innovation Through Gastronomy

Geleceğin gıda trendlerine hakim olmak ve 
sektörde büyük oyuncu olabilmek adına Türkiye 
gıda sektöründeki paydaşların “tavrı” ne olmalı 

sorusu gündeme alındı.

The kind of “attitude” the stakeholders in Turkish 
food sector need to display in order to control the 

food trends of the future and become a big 
player in the sector was discussed.

Gıdanın Geleceği /  
The Future of Food

Güvenilir, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gıda 
ekonomisi için tarımın önemi ve yeri, alanında 

uzman isimler tarafından detaylı şekilde ele alındı.

The place and importance of agriculture for a 
reliable, sustainable and healthy food economy 

was addressed by leading experts.

Gıdanın Yol Haritası /  
The Roadmap for Food

Gıda ekonomisi, 2020 gıda trendleri, ithalat ve 
ihracata dair veriler sektörün lider dernekleri 

ve devlet adamları tarafından incelendi.

Food economy, food trends in 2020 and data 
regarding the imports & exports were analyzed 

by the sector’s leading associations and 
statesmen.

Gıdada Sonraki Adım /  
The Next Step for Food

Gıdada sıfır atık prensibi ve sürdürülebilir 
işletmelerin hem toplumsal hem de finansal 

faydaları masaya yatırıldı.

The social and financial benefits of the zero 
waste target in food and sustainable business 

models were discussed in detail.

Gıdaya Derin Bakış /  
Deep Look into Food

HoReCa sektöründe gıda satın almasına dair 
stratejiler ve doğru bilinen yanlışlar tartışıldı.

Food purchasing strategies and common 
misconceptions in the HoReCa sector were 

discussed.

SHOW MUTFAĞI / SHOW KITCHEN

Şef Şovları  /  
Chef Shows

Aşçılar Derneği iş birliğiyle düzenlenen şovlarda ünlü 
restoran ve otellerin şefleri özel konseptlerle tadım 

şovlara imza attı. 

Chefs from famous restaurants and hotels took part 
in tasting shows with their own special concepts as a 
part of the events organized in collaboration with the 

Turkish Cooks Association. 

Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması  /  
Turkey’s Best Plate Challenge

World Gourmet Society iş birliğinde gerçekleşen 
yarışmayla Türk mutfağını, Türk şeflerini ve 

gastronomik çeşitliliğimizi uluslararası arenada 
tanıtma şansına sahip olduk.

In the contest which took place in collaboration with 
World Gourmet Society, we had the opportunity to 

promote Turkish cuisine, Turkish chefs and our 
gastronomic diversity in the international arena.

Yeni Ürün ve Tatlarla Tarif Atölyeleri  /  
Workshops with New Products and Tastes
Katılımcı firmaların yetkin şefleri, “yeni ürün ve tatlarla 

tarif atölyeleri”nde mutfak profesyonelleri için özel 
sunumlar yaptılar.

Competent chefs from participating companies 
performed special presentations at the “workshops 

with new products and tastes” for kitchen 
professionals.
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Konferans Sahnesi Konuşmacıları / Conference Stage Speakers

Mümin 
Tunaboylu

Prof. Dr. Özer 
Ergün

Tuncay Tapar Umut Karakuş Volkan Yazar

Celal Toprak Coşkun 
Yıldırım

Didem Arslan 
Yılmaz

Ece Altunyurt Emel MollaCem Karakuş

Gürkan 
Boztepe

H. Serhan 
Süzer

Haldun Tüzel Haluk Okutur Hüseyin 
Tanrıverdi

Hakkı İsmet 
Aral

İlyas Akça Matthias Tesi 
Baur

Mehmet 
Duman

Musa Demir Mehmet Reis Melih Şahinöz

Ali Ekber 
Yıldırım

Ali Işıldar Asuman Kerkez Aydan Terzi Birgül ErdoğanAyvaz Akbacak

Atölye Şefleri / Workshop Chefs

Burçin Bilge Emrah 
Fandaklı

Rafet İnce Fevzi Şener

İsmail Ay Necat 
Çuhadar

Fatih Açıkça Ersin Avşar Ayvaz 
Akbacak

Rüzgar Sünbül Halis Aydın Mehmet Altaş

Şov Şefleri / Show Chefs

KONUŞMACI VE ŞEFLERİMİZİ TANIYIN!
MEET OUR SPEAKERS & CHEFS!
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PANELLER ve ŞOVLAR   
PANELS & SHOWS

Gıda Sektörünün 2020 Gündemi
2020 Agenda of Food Sector

Geleceğin Tadına Bakın!
Taste the Future!

HoReCa Gıda Satın Almasında  
Doğru Bilinen Yanlışlar 

The Common Misconceptions About the  
HoReCa Food Purchasing

Tüketici Yönelimlerine Hızlı ve Akıllı Çözümler
Fast&Smart Solutions for Consumer Trends

Gıdada Sıfır Atığı Hedefle, Doğal Döngüyü 
Sağlayarak Karını Artır!

Increase Your Profit by Providing Natural Cycle 
with Zero Waste Target in Food!

Tarımda Güvenilirlik, Ulaşılabilirlik, 
Sürdürülebilirlik

Reliability, Accessibility, Sustainability  
in Agriculture
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PANELLER ve ŞOVLAR   
PANELS & SHOWS

Şef Burçin Bilge ile “Vegan Kahvaltı ve Sağlıklı 
Tatlılar” Tarif Atölyesi (Lokma İş Birliğiyle)

“Vegan Breakfast & Healthy Desserts”  
Recipe Workshop with Chef Burçin Bilge  

(In Collaboration with Lokma)

Show 1: Şef Emrah Fandaklı ile “Profesyonel 
Mutfaklarda Ceviz Kullanımı” Tadım Etkinliği (USA 

Rice İş Birliğiye)
“Using Rice in Professional Kitchens” Tasting 

Activity with Chef Emrah Fandaklı  
(In Collaboration with USA Rice)

Show 2: Şef Emrah Fandaklı ile “Profesyonel 
Mutfaklarda Pirinç Kullanımı” Tadım Etkinliği 

(California Walnuts İş Birliğiyle)
“Using Walnuts in Professional Kitchens”  

Tasting Activity with Chef Emrah Fandaklı  
(In Collaboration with California Walnuts)

İhracat Yıldızı Yerel Ürünlerimizle  
Yeni Lezzetlere Şef Dokunuşu  
(Aşçılar Derneği İş Birliğiyle)

Chef’s Touch to New Tastes with Our 
Export-Star Local Products  

(In Collaboration with Turkish Cooks Association)

Şef Fevzi Şener ile “Et Pişirme Teknikleri” Tadım 
Etkinliği (Amasya Et İş Birliğiyle)

“Meat Cooking Techniques”  
Recipe Workshop with Chef Fevzi Şener  

(In Collaboration with Amasya Et)

Şef Rafet İnce ile “Et Kültürü ve Sağlıklı, Güvenilir 
Et Tüketimi” Tarif Atölyesi ve  

Tadım Etkinliği (Bonfilet İş Birliğiyle)
“Meat Culture and Healty, Reliable Meat 

Consumption” Recipe Workshop and  
Tasting Activity with Chef Rafet İnce  

(In Collaboration with Bonfilet)

Türkiye Mutfağına Misafir Ürünlerle Yeni Tatların 
Keşfi (Aşçılar Derneği İş Birliğiyle)

Discovery of New Tastes with Guest Products in 
Turkish Cuisine (In Collaboration with Turkish 

Cooks Association)
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WorldFood İstanbul, 2018 yılında Türkiye’de ilki gerçekleşen yarışmanın 
başarılı iş sonuçları almasının ardından, uluslararası “Best Plate Challenge” 
yarışmasının bu sene de özel ortağı oldu. World Gourmet Society iş birliğinde 
gerçekleşen yarışmayla 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. 

After the contest was successfully organized for the first time in Turkey in 
2018, WorldFood Istanbul once again became the special partner of the 
international “Best Plate Challenge”. In the contest which took place in 
collaboration with World Gourmet Society, we had the opportunity to 
promote Turkish cuisine, Turkish chefs and our gastronomic diversity in the 
international arena. The best and the most creative plates were presented 
with awards by a jury consisting of world-renowned chefs, gourmets, food 
critics, journalists and restaurant owners in Turkey’s Best Plate Challenge.

Finalistler ve Kazananlar / Finalists and Winners

TÜRKİYE ŞEFİN EN İYİ TABAĞI YARIŞMASI 
BEST PLATE CHALLENGE TURKEY 

Şef Olarak Kişiliğini Göster! /  
Show Your Personality as a Chef!
• Mehmet Fatih Kalaycıoğlu
• Ömer Faruk Yılmaz 
• Serkan Akçiçek
WINNER: Serkan Akçiçek

En Yaratıcı Tabak / Most Creative Plate 
• Hasan Aykut Kala
• Ömer Faruk Yılmaz
• Serkan Akçiçek
• Yasin Yalçın
WINNER: Ömer Faruk Yılmaz

En İyi Malzeme Kullanımı / Best Use of Ingredients
• Ömer Faruk Yılmaz
• Semih Keskin
• Yılmaz Sucu
• Yusuf Kılıç
WINNER: Yılmaz Sucu

En İyi Pişirme Tekniği / Best Cooking Techniques Shown 
• Hayrettin Sucu
• Ömer Faruk Yılmaz
• Semih Keskin
• Yılmaz Sucu
WINNER: Ömer Faruk Yılmaz

En İyi Yerel Lezzet / Honouring Local Traditions 
• Nurgül Büyükçolpan
• Semih Keskin
• Yusuf Kılıç
WINNER: Yusuf Kılıç

En Profesyonel Hazırlanmış Video /  
Most Professionally Produced Video 
• Hasan Aykut Kala
• Ömer Faruk Yılmaz
• Serkan Akçiçek
WINNER: Serkan Akçiçek

En Eğlenceli Video / Most Entertaining Video 
• Mehmet Fatih Kalaycıoğlu
• Ömer Faruk Yılmaz
• Serkan Akçiçek
WINNER: Serkan Akçiçek

En İyi Sosyal Medya Etkileşimi / Social Media 
• Mehmet Fatih Kalaycıoğlu
• Nurgül Büyükçolpan
• Serkan Akçiçek
• Yasin Yalçın
WINNER: Yasin Yalçın



www.worldfood-istanbul.com 17

FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ İŞ BİRLİKLERİ  
FOOD ARENA EVENT COLLABORATORS

ZER GROUPZER GROUP
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ORGANİZATÖR
ORGANISER

Hyve Group, 14 ülkede 17 global ofisi ve 1.000’in üzerinde deneyimli per-
soneliyle dünya genelinde 120’yi aşkın etkinlik düzenleyen uluslararası bir 
fuar şirketidir.

Hyve Group, amacı dünyanın her köşesinden gelen müşterilerin olağanüstü 
anlar paylaştığı ve sektör inovasyonunu şekillendirdiği kaçırılmayacak etkin-
likler 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 İstanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda 
(WorldFood İstanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde Tür-
kiye’nin öncü fuarlarını düzenlemektedir.

Hyve Group is an international exhibition company which organizes more 
than 120 events worldwide with 17 global offices in 14 countries with more 
than 1,000 experienced personnel.

Hyve Group is a next generation global events business whose purpose is 
to create unmissable events, where customers from all corners of the globe 
share extraordinary moments and shape industry innovation.  Hyve Group 
plc was announced as the new brand name of ITE Group plc in September 
2019, following its significant transformation under the Transformation and 
Growth (TAG) programme. Our vision is to create the world’s leading port-
folio of content-driven, must-attend events delivering an outstanding expe-
rience and ROI for our customers.

In Turkey; Hyve Group organizes the leading exhibitions of Turkey in the in-
dustries of construction (Yapı – Turkeybuild Istanbul), tourism (EMITT), cos-
metics (BeautyEurasia), food (WorldFood Istanbul), rail systems and logistics 
(Eurasia Rail), takes its strength from global network in the region.

WorldFood Istanbul
2-5 Eylül / September 2020
Tüyap, Büyükçekmece / İstanbul

Detaylı bilgi için
For more information
+90 212 291 83 10
turkey.hyve.group

Bizi takip edin
Follow us

Hyve Fuarcılık A.Ş.  |  Tic. Sic. No: 430499  |  Mersis No: 0323013694600018

Organizatör / Organiser


