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WORLDFOOD İSTANBUL HAKKINDA
ABOUT WORLDFOOD ISTANBUL

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul, gıda 
ürünleri almak isteyen perakende zincir ve toptancı temsilcileriyle doğru-
dan 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.

139 5katılımcı
exhibitiors

ülke
countries

5.673
toplam ziyaretçi

total visitors

1.583
145 ülke

countries

yabancı ziyaretçi
international visitors

3HALL2HALL



www.worldfood-istanbul.com4

KATILIMCILAR HAKKINDA 
ABOUT THE EXHIBITORS

Katılım gösteren 5 ülke / 5 exhibiting countries 

Katılımcı Profili / Exhibitor Profile

139
5

katılımcı
exhibitors

katılımcı ülke
countries

Türkiye
Turkey

102
firma

companies

Afganistan 
Afghanistan

24
firma

companies

Kenya 
 Kenya

1
firma

companies

Polonya
 Poland

1
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

Rusya
Russia

11
firma

companies
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KATILIMCI ANKET SONUÇLARI 
EXHIBITOR SURVEY RESULTS

%84

%85

Katılımcıların %90’ı fuardan 
memnun olduklarını 
ve önümüzdeki yıl da 
katılacaklarını belirtti.
90% of the exhibitors are 
likely to exhibit next year.

Katılımcıların %85’i fuara 
katılım sonucunda yatırımlarının 
getirisini alacağını düşünüyor.
85% of the exhibitors expect to 
get a satisfactory ROI from the 
event. 

Katılımcıların %84’ü genel 
olarak fuardan memnun 
ayrıldıklarını belirtti.
84% of the exhibitors were 
generally satisfied with the 
exhibition.

%90

%100

Katılımcıların %100’ü 
WorldFood İstanbul Gıda 
Fuarı’nın işleri açısından 
önemli olduğunu düşünüyor. 
100% of the exhibitors 
consider the show important 
for their business.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ 
EXHIBITOR FEEDBACKS

WorldFood fuarıyla ilgili şunu söylemek istiyorum; geçen yıl da fuara katıldık 
ve çok memnun kaldık. Pandemi şartlarına rağmen bu yıl yine katıldık ve yine 
çok memnun kalarak fuarı tamamladık. Neden? Çünkü buraya geldiğimizde 
biz finansal olarak, yani reel olarak da karşılığını aldığımızı düşünüyoruz. 
Burası için yaptığımız harcamanın karşılığını konteyner, satış, yeni müşteri, 
yeni pazar olarak geri alıyoruz. O yüzden gelecek yıl da tekrardan katılmak 
istiyoruz.

“We attended the show last year as well and we were really satisfied with 
the results.  This year again, we participated in the exhibition despite the 
pandemic as we were previously happy with the results and had confidence 
in the event.  So, once again, the exhibition met our expectations. And why it 
did so? It is because when we attend this event, we think that our investment 
in this exhibition pays off in financial terms. We acquired containers, sales, 
new customers, and new markets in return for the investment we have made 
in this trade show.  That is why we want to attend the event again next year.”

Günal Bozoğlu  
İhracat Bölge Müdürü / Export Area Manager 
Soyyiğit Gıda 

Biz bu kadar ziyaretçi beklemiyorduk. Pandemiye rağmen çok iyi bir ziyaretçi 
portföyü oldu. Elle tutulur bir veri var elimizde, şu an gelen ziyaretçilerin 
birçoğu zaten yabancı, belki %40-%50’sine yakını, hatta belki daha fazlası. 
WorldFood bizim için önemli bir fuar, her sene biz katıldığımızda mutlaka 
müşteri portföyümüze yeni müşteriler ekliyoruz. 2 gün içerisinde 78-80 
firmayla görüşmeler yaptık bunların 5 veya 6 tanesi kesin satışa dönebilir.

We didn’t expect this many visitors. Despite the pandemic, the visitor portfolio 
was diverse. We have solid data showing that most of the visitors who attend 
the exhibition this year are foreigners - potentially 40% -50% of them -, 
or maybe even more. For us, WorldFood is an important exhibition, and we 
definitely add more new customers to our customer portfolio each year we 
attend. We held meetings with 78-80 companies with in 2 days; and we can 
finalize a sale with 5 or 6 of them.

Ahmet Lababidi  
Uluslararası İhale Müdürü / International Tender Manager 
Yayla Bakliyat 

WorldFood fuarları bizim hem pazarlama stratejimizin önemli bir parçası, 
hem de şirketimizin stratejisinin çok önemli bir parçası. WorldFood bizim 
için özellikle tüm coğrafyayı kapsayan yani dünyanın tamamını kapsayan 
müşteri ağını bizim ayağımıza gelmesi demek, bu çok kıymetli.

As well as being an important part of our marketing strategy, WorldFood 
events play a major role in our company’s strategy. WorldFood means that the 
global customer network, that is, the whole world, is on our doorstep, which is 
an invaluable opportunity for us.

Deniz Çiftçi  
Satış Direktörü / Sales Director 
Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürünleri 

Bu fuar bizim için, yalnızca potansiyel Türk müşterilerle değil, aynı zamanda 
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen çok sayıda müşteriyle tanışmak 
için mükemmel bir fırsat. Bu sebeple, burası bölgemiz için bize fayda 
sağlayacak ve alıcılar ile potansiyel müşterilerle tanışabileceğimiz iyi bir 
platform. Bu fuar olmasa, Afganistan’da, Orta Asya’daki kendi ülkelerimizde 
ve Orta Doğu’daki pazarlar henüz uluslararası çapta olmadığından yabancı 
müşterilere ulaşmak çok zor olacaktı, ancak İstanbul bir ticaret merkezi ve 
burada ticari amaçlarımıza ulaşabiliriz. Gelecek yıl da burada olmayı çok 
istiyoruz.

For us this is a perfect opportunity not only to meet potential Turkish 
customers but also customers from countries around the world. So for 
our region this is a good hub to be and to meet customers-possible clients 
internationally. Otherwise in Afghanistan in our own countries in Central Asia, 
in Middle-East will be very hard to find international clients since they are 
virgin markets, but Istanbul is a hub and things are gonna happen here. We are 
looking forward very much to be here next year.

Akbar M. Arghandival 
CEO / Chief Executive Officer  
Setara Dry Fruits and Nuts

Benim için bu sene WorldFood da farklı olan, daha önceki senelerde daha 
çok Avrupa ve Orta Doğu ağırlıklı firmalar ve satın alımcılarla görüşüyorduk. 
Bu sene enterasn bir Kuzey Amerika yoğunluğu var fuarda, çok ciddi 3-4 
tane Amerikalı firmayla bağlantımız oldu ve fuar sonrası toplantıları hemen-
şimdiden planladık. Normalde Kuzey Amerikalı müşterilere ulaşacağım fuar 
burası değildi benim ama bu sene gördüm ki o tarafa da ulaşabiliyormuşuz.

For me, what makes WorldFood different this year is that we were holding 
meetings mostly with European and Middle Eastern companies and buyers 
in the previous years. Interestingly, this year, the number of North American 
companies in the exhibition is high, and we contacted 3 or 4 top American 
companies and we already scheduled the post-exhibitions meetings. I did not 
consider this event as a platform that I would normally use to reach North 
American customers, but this year I saw that we can reach that part of the 
world from here as well.

Can Şatvan  
Genel Müdür Yardımcısı / Deputy General Manager 
Ereğli Agrosan Doğal Ürünler 
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ 
EXHIBITOR FEEDBACKS

Fuara geldiğimiz ilk gün çok büyük beklentilerimiz yoktu, ancak 
beklentilerimiz üstünde ciddi müşteriyle tanıştık ve bu müşterilerin çoğu 
gerçekten alıcı müşteriler hatta dediğim gibi bir tanesiyle anlaşma da yaptık, 
bu bizim için güzel bir haber, beklediğimizden çok daha iyi geçiyor yani.

On our first day at the exhibition, we did not have great expectations, but we 
met important customers that exceeded our expectations and most of those 
customers were actual buyers, and as I said, we also signed a contract with one of 
them, which good news for us, it was a much better experience than we expected.

Hakan Kara  
Satış Müdürü / Sales Manager  
İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri

Türkiye kalabalık bir nüfusa ve büyük bir pazara sahip, bu yüzden, 
ürünlerimizi bu denli büyük bir pazara ihraç etmek bizim için önemli. Ayrıca, 
buranın çok ilginç bir bölge olduğunu düşünüyorum çünkü Arap ülkeleri dahil 
olmak üzere bu bölgedeki birçok ülke ürünlerimizle ilgileniyor.

It’s a big market, a big population in Turkey. So it’s a big market to export our 
products to this country, besides that I think it’s a very interesting region 
because a lot of nearby countries, Arab countries are interested in our products.

Gavrilov Alexey  
Genel Direktör / General Director  
Prosto Petro

Dün, 150 civarında firma görüştük ve bugün de onlar ziyaretimize geldiler, 
ayrıca başka ülkelerden bazı firmalarla ve ayrıca bir Türk firması ile de 
anlaşmalar imzaladık. Dün Dubai’den bir şirketle anlaştık ve sözleşmeler 
yaptık.

We spoke around 150 companies yesterday and today we ve been visited, also 
we have some deals with some companies from another countries and also 
with a Turkish company. Yesterday we had a deal with a company from Dubai, 
and yes we had contracts yesterday.

Ahmad Jamshidi 
İhracat Müdürü / Export Manager  
Herat Gold Saffran Company

Etkinlik sırasında birçok müşteriyle bir araya geldik. Son birkaç gün içinde 
size daha önce de söylediğim gibi, sadece Türklerle değil, Arap, Rus, 
Ukrayna kökenli çok sayıda insanla tanıştık. Pandemi döneminde bu kadar 
çok insanın buraya gelmiş olması beni çok şaşırttı.  Fuarı katılımcılar ve 
ziyaretçiler için güvenli hale getiren organizatörlere bu vesileyle teşekkür 
etmek istiyorum.

We met lots of customers during the event. In last few days, as I told you, we’ve 
met people, from not just Turkey but from around the world. Arabs, Russians, 
Ukranians, etc. It’s suprising that in this period of pandemic they came here. 
I want to say thanks to the organiser of this exhibition. They made this place 
safe & secure for all exhibitors and visitors.

Sayed Esmail Qattali  
Uluslararası Pazarlama Müdürü / International Marketing Manager  
Faizi Saffron

İşe dönebilecek yani potansiyel gördüğümüz görüşmelerin adedi 80 kadar 
diyebilirim, henüz 3. günündeyiz fuarın tahminimce 100’ün üstünü bulacak. 
Fuar kaynaklı olarak bir rakam koymak zor tabii ama yuvarlayacaksak. Bizim 
zaten halihazırda aşağı yukarı senelik bir 500 konteynır civarı bir ihracatımız 
var bu fuarın bize bir 250 konteynır ekstra getiri ihtimali görüyorum.

I can say that the number of meetings that may turn into business 
opportunities is around 80, and if I had to guess – though we are on the 
third day of the exhibition –  the number of meetings with potential clients 
for us is more than 100. Obviously, it is difficult to put a precise figure in 
relation to the exhibition, however, to give a rounded figure, I can say that 
our total annual exports are already around 500 containers, and I can see 
the possibility that thanks to this exhibition we may export an extra 250 
containers.

M. Kemal Kaya  
İhracat Satış Müdürü / Export Sales Manager 
KH Group International 

Etkinliğin organizasyonunun en üst düzeyde olduğuna inanıyorum. 
Tanıştığımız birçok ülkeden gelen katılımcıların ülkelerinin sayısına 
şaşırdık, ama ihtiyacımız olan şey buydu. Önümüzdeki yıl da fuara gelmeyi 
planlıyoruz. Şimdiden ürünlerimizi ihraç etmede bize yardımcı olacak 
bağlantıları kurduk.

I believe that we saw a high quality exhibition organization. We were surprised 
to see the number of exhibitors coming from a wide range of countries as we 
met them, but that was exactly the thing that we were looking for. We are 
planning to attend the exhibition next year as well.  We have already built 
business relationships that will be helpful for us in exporting our products.

Teplov Georgiy 
Head of Foreign Economical Activity  
Altay Region – Altay Cosmetic Company Dvelinli 
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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

Bosna, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, Kosova, Lübnan, Malezya, 

Meksika, Mısır, Pakistan, Rusya, Uganda.

Bosnia, Bulgaria, Egypt, France, Indonesia, Kosovo, Lebanon, Malaysia, 

Mexico, Pakistan, Russia, Uganda.

145
ülke / countries

1.583
yabancı ziyaretçi / international visitors

5.673
ziyaretçi / visitors

90+ Alım Heyeti
Hosted Buyers

28. WorldFood İstanbul’da İHBİR ile düzenlenen, sektör oyuncularına yeni alım, iş, iş geliştirme ve ortaklık fırsat-
ları sunan Alım Heyeti Programı ile; Bosna, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, Kosova, Lübnan, Malezya, Meksika, 
Mısır, Pakistan, Rusya, Uganda gibi birçok ülkeden 90+’nın üzerinde yabancı profesyonel alıcı ağırlandı. Fuarda 
1.800+’ün 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 90+ foreign professional buy-
ers from many countries such as Bosnia, Bulgaria, Egypt, France, Indonesia, Kosovo, Lebanon, Malaysia, Mexico, 
Pakistan, Russia, Uganda were welcomed in the 28th WorldFood İstanbul. At the exhibition, more than 1.800+ B2B 
meetings were held for 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

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

174 ziyaretçi / visitors
Medya Mensubu / Press

145 ziyaretçi / visitors
Aşçı / Chef

356 ziyaretçi / visitors
Diğer / Other

1.339 ziyaretçi / visitors
Satış / Sales

882 ziyaretçi / visitors
Pazarlama / Marketing

734 ziyaretçi / visitors
Satın Alma Müdürü
Purchasing Manager

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

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

1.219 ziyaretçi / visitors
Genel bilgi edinmek
To obtain general information

914 ziyaretçi / visitors
Kişisel ilgi / Personal interest

870 ziyaretçi / visitors
Diğer / Other

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

138 ziyaretçi / visitors
Eğitimsel nedenler
Educational purposes

%33 %24

%18%17

%3

%5

%25

%14

%26

%4

%8

%3
%3

%17
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Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of Interest to Visitors

ZİYARETÇİLER HAKKINDA 
ABOUT THE VISITORS

%40

İçecekler
Beverages

%46

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

%37

Gıda Bileşenleri
Food Ingredients

%30

Dondurulmuş Ürünler
Frozen Food

%27

Yaş Meyve ve Sebze
Fruits & Vegetables

%24

Et ve Tavuk Ürünleri
Meat & Poultry

%20

Deniz Ürünleri
Seafood

%43

Temel Gıdalar ve Yağlar
Grocery & Oils

%30

Süt ve Süt Ürünleri
Milk and Dairy

2.331
ziyaretçi / visitors

2.182
ziyaretçi / visitors

2.035
ziyaretçi / visitors

1.872
ziyaretçi / visitors

1.515
ziyaretçi / visitors

1.536
ziyaretçi / visitors

1.391
ziyaretçi / visitors

1.211
ziyaretçi / visitors

991
ziyaretçi / visitors
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ZİYARETÇİ ANKET SONUÇLARI 
VISITOR SURVEY RESULTS

%73

Ziyaretçilerin %73’ü genel olarak 
fuardan memnun ayrıldıklarını 
belirtti.
73% of the visitors were generally 
satisfied with the exhibition.

%69

Ziyaretçilerin %69’u yeni 
tedarikçi ve iş ortakları 
bulduğunu belirtti.
69% of the visitors sourced 
new suppliers and business 
partners.

Ziyaretçilerin %83’ü, 2021 
yılında fuarı tekrar ziyaret 
edeceklerini belirtti.
83% of the visitors are likely 
to visit next year.

%83

Ziyaretçilerin %70’i yeni ürün ve 
yenilikleri gördüğünü belirtti.
70% of the visitors saw new 
products and innovation.

%70
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SATIN ALMA YETKİLİLERİ GÖRÜŞLERİ
HOSTED BUYER FEEDBACKS

Program oldukça iyi organize edilmişti ve her şey kusursuzdu. Çok 
iyi zaman geçirdim. Sizlere çok teşekkür ederim. Umarım gelecek 
yılki fuarda tekrar görüşürüz.

The program was pretty well organised and everything was perfect. 
I had a great time. Thank you so much and I wish meet you at next 
year in exhibition.

Akhmed Magdi 
THE RICH TRADE IMPORT EXPORT - Mısır / Egypt 

Etkinliğin baştan sona organizasyonu için hem size hem de 
ekibinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Mevcut 
epidemiyolojik durumla bağlantılı olarak yaşanan zorluklara, sınırlı 
sayıda katılımcıya ve kısıtlı fuar alanına rağmen, başarılı bir etkinlik 
düzenlediniz. Satın almacı olarak sizden üst düzey bir ağırlama 
gördük. Meslektaşlarınızın eşliğinde gerçekleştirilen ek toplantılar 
için de ayrıca teşekkür ederiz. WorldFood İstanbul 2020 sayesinde 
bağlantı kurduğumuz yeni iş ortaklarımızla iyi sonuçlar elde etmeyi 
ve mevcut ticari ilişkilerimizi geliştirmeyi umuyoruz. Bizim için 
yaptığınız her şey için teşekkür ederiz.

Once again, I would like to thank both you and your team for the 
overall organization of the event. Despite the difficulties related to the 
epidemiological situation, the limited number of exhibitors, and the 
reduced exhibition space, you managed to organize a good event. The 
care you provided for us as hosted buyer was on a high level, thank 
you also for additional meetings during which we were accompanied 
by your colleagues. We hope to achieve good results with the new 
partners from WorldFood Istanbul 2020, as well as to develop existing 
business relationships. Thank you for everything you have done for us.

Latchezar Buyuklisski 
SILO GLOBAL  - Bulgaristan / Bulgaria

Her detayı düşünülmüş olan WorldFood İstanbul organizasyonu 
için çok teşekkür ederim. Fuar süresince çok sayıda tedarikçiyle 
tanışma şansım oldu ve bunlardan bazılarıyla - Martas Gıda, 
Konuklar Bakliyat, Agrotek, Yayla, Agro Alliance, Lemas Gıda, Zer 
Gıda - iş birliği yapmak için kendilerinden iyi bir fiyat teklifi almayı 
umuyoruz. Ayrıca, Türkiye’de, üretimini yaptığımız yoğunlaştırılmış 
süte ilgi gösteren bazı potansiyel ithalatçılarla tanıştım ve Bireysel 
Hızlı Dondurma (Individual Quick Freezing) işlemi yapan diğer Türk 
firmaları hakkında daha fazla bilgi aldım.

I would like to thank you very much for perfectly organized trip to 
WorldFood Istanbul. During the exhibition I`ve met a big number of 
suppliers and some of them we do expect to get a good price offers 
to cooperate: Martas Gıda, Konuklar Bakliyat, Agrotek, Yayla, Agro 
Alliance, Lemas Gıda, Zer Gıda. Besides I`ve met some potential 
importers for condensed milk we do produce and got information 
about some more processors of IQF vegetables in Turkey.

Natalia Safronova 
ERCON PRODUCT - Rusya / Russia 

WorldFood İstanbul fuarı bu sene de oldukça başarılı ve faydalıydı. 
Pandemi şartlarına rağmen, kusursuz bir şekilde organize edilmişti. 
Kosovalı firmalar fuarda tüm stantları gezerek, katılımcılarla iş 
birliği konusunda uzun uzun görüşmeler yaptılar. Birçok firma 
çalışmaya başlayacaklarını bildirirken, Afritrade, İBT, Proagro gibi 
firmalarımız, Enka hijyen, Enka Süt Mamülleri, Beria, Balarısı, 
Seyfioğlu Bal, Akil Gıda gibi firmalarla çalışma hazırlığında 
olduklarını ilettiler. Tüm firmalar, fuara katılan firmalar arasında, 
beraber çalışabilecekleri firmalar bulduklarını ve yılbaşından sonra 
çalışmaya başlayacaklarını bildirdiler.

This year again, WorldFood Istanbul was very successful and fruitful 
for us. Despite pandemic, the exhibition was perfectly organized. 
Kosovar companies visited all the booths at the exhibition and 
had long meetings with the exhibitors regarding cooperation 
possibilities. While many companies announced that they will 
establish partnerships, companies from our country such as 
Afritrade, İBT, Proagro stated that they are preparing to work with 
companies such as Enka Hijyen, Enka Dairy Products, Beria, Balarısı, 
Seyfioğlu Bal, and Akil Gıda. All the companies said that they have 
found companies that they could work with among the companies 
participating in the exhibition and that they would start working 
together right after the New Year.

Nuhi Mazrek 
KOSOVA İŞ ADAMLARI DERNEĞİ  - Kosova / Kosovo
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SATIN ALMA YETKİLİLERİ GÖRÜŞLERİ
HOSTED BUYER FEEDBACKS

Kusursuz etkinlik organizasyonunuz ve bizimle bu kadar güzel 
ilgilendiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. WorldFood İstanbul’a 
ilk defa katılmış olmam benim için çok faydalı oldu çünkü Meksika’ya 
ihraç edilebilecek birçok ürünü görme şansı buldum. Eve döner 
dönmez oğluma Meksika’da potansiyel bir pazar oluşturabilecek 
un çeşitlerinden bahsettim. Şu anda Meksika pazarında büyük 
bir potansiyele sahip olabileceğini düşündüğümüz diğer ürünleri 
de araştırıyoruz. Bu yıl COVID-19’un beraberinde kısıtlamalar 
getirdiğinin farkındayım, ancak gelecek yıl bu durumun değişeceğini 
ümit ediyoruz. Umarım sizler ve şirketiniz bu etkinliği önümüzdeki 
yıllarda da devam ettirir. Türkiye’nin çok sayıda yenilikçi ürün ve ticari 
yönden birçok eşsiz fırsat sunduğuna şüphe yok. Davetiniz ve bu 
mükemmel organizasyon için tekrar teşekkür ederim. Bu davetten en 
iyi şekilde yararlanmak için elimden geleni yapacağım.

Once again thank you for your great organization and all the attention 
received by you. Being my first time in the WorldFood Istanbul was 
very beneficial, because I could see many products that can be 
exported to Mexico. As soon as I arrived I talked to my son about the 
varieties of flours that could have a potential market in Mexico. I am 
also exploring other products with my son that could have a great 
opportunity in our market.I know that Covid 19 set limitations this 
year, but we hope next year to be different. I encourage you and 
your organization to keep on the same track. There is no doubt that 
Turkey offers a lot of innovative products and an unique opportunity 
for business. Thank you very much for the invitation and again for 
the great organization. I will try to get the best out of this invitation.

Eloy Aquino Tellez 
CARTODATA - Meksika / Mexico

WorldFood İstanbul 2020 çok başarılıydı. Covid-19 pandemisine 
rağmen hala harika ürünler bulabiliyoruz, bu zor zamanlarda iş 
yapmak isteyen çok iyi firmalar bulabiliyoruz. Dünya çapında iş 
yapabilmek için WorldFood İstanbul’u harika bir fırsat olduğunu 
düşünüyorum. Pek çok Asyalı tedarikçi ile tanıştım, bunun 
Avrupa’dan Asya’ya harika bir giriş kapısı olduğunu düşünüyorum.
Kesinlikle çok ilgili olan tüm katılımcılarla gelecekte iş yapacağız. 

WorldFood 2020 is a great success. Namely, despite the context 
of Covid-19, we still find great products, great companies that are 
still looking to do business in these difficult times. I find WorldFood 
a great opportunity to do business across the globe. Lots of Asian 
suppliers, I find it a great gateway between Asia and Europe.
So yes certainly we will be doing business with the exhibitors of this 
show who are very interesting. So today the challenge will be to be 
able to do business and to connect.

Kamal El Mjabberi 
SWINEL SAS. - Fransa / France 

Öncelikle WorldFood İstanbul’u ziyaret etme fırsatını bize 
tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Fuarı fiziksel olarak 
ziyaret etmek özellikle gıda sektöründe çok önemli çünkü ürünün 
paketinin nasıl göründüğünü görmemiz gerekiyor, ürünün tatmamız 
gerekebiliyor. Ürünlerle ilgili görüşümüzü söylemek ve ürünü nasıl 
geliştirebileceğimiz ile ilgili üreticiyle direkt iletişim kurmamız 
gerekiyor. Bir çok sanal gıda fuarı yapıldı fakat WorldFood İstanbul 
fiziksel fuarı kadar işimizi pozitif olarak etkilemedi. Davet ettiğiniz 
için çok teşekkürler, fuar harikaydı.

I would like to thank you for the opportunity of visiting WorldFood 
Istanbul. It is very important to visiting the fair as physically 
especially in the food sector, we should see the packaging how 
it looks, we should taste the product. We should make direct 
communication with the producer to give them what is our opinion 
regarding their product and how we can improve the product and 
the taste. In fact there are a lot of virtual food exhibitions but it 
didn’t reflect positively as the physical events like WorldFood 
Istanbul. Thank you for the invitation, it was great fair and wishing 
you all the best.

Bechara Saliba 
Dalmare Group - Lübnan / Lebanon 
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Buradayız çünkü unlarımızın lezzetini zenginleştirecek bir ürün 
bulmak istedik. Aradığımız şey katkı maddesi ya da kimyasal 
ürünler değil ve burada tam olarak aradığımızı bulduğumuz için çok 
memnunuz. Bence bütün dünya sağlıklı ürünler tüketmeye yöneliyor 
ve biz tam olarak aradığımız ürünleri WorldFood İstanbul’da bulduk. 
Katkı maddesi ve kimyasallar içermeyen gerçekten kaliteli ürünler 
bulabildik. Burada olmaktan çok mutluyuz.

We are here because we wanted to explore the possibility to found 
something that enrich the flavour of our flours. We are not looking for 
the additives or chemicals. And we are very pleased that we found 
what we are looking for here. I think that the all world is moving to 
healthy products and we found exactly what we were looking for in 
WorldFood Istanbul. We found very good product quality without the 
additives and chemicals. We are very pleased to be here.

Patricia Herran 
Integrain Flour - Meksika / Mexico 

Bugün, işletmelerle gelecekte karşılıklı nasıl çalışabileceğimizi 
görmek ve planlamak için WorldFood İstanbulu ziyaret ettim. Te-
melde şirketimizi temsil etmek ve aynı zamanda işimizi uluslararası 
ve küresel olarak büyütmek ve ilgili işletmelerle tanışmak bizim için 
büyük bir fırsattı. Bu yüzden gelecek sene için network kurmayı ve 
tekrar burada olmayı dört gözle bekliyoruz. Teşekkürler.

Today I’m here at WorldFood Istanbul 2020 which was a great 
opportunity for businesses came together in order to share context 
and business views. We identified how we can work together for 
our mutual benefits in the future. It was great opportunity for 
us to basically come and represent our company and also meet 
the businesses that all are interested to expand our business 
internationally and globally. So we are looking forward to network 
and to be here for the next time again. Thank you.

Ali Zeerak 
Zeerast Global Trading - Malezya / Malaysia 
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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, girişimcilerin 
en yeni ürün ve teknolojileri, Şef Somer Sivrioğlu ile özel fuar turu ve Türkiye Şefin 
En İyi Tabağı Yarışması Ödül Töreni ile renklenen dopdolu bir etkinlik programı 
FOOD ARENA çatısı altında ziyaretçilerle buluştu. Dijital mecraları entegre 
ettiğimiz hibrit etkinlik programı, Instagram ve Youtube hesaplarımız üzerinden 
fuar alanına gelemeyen ziyaretçiler tarafından takip edildi.

Leading the exhibition of the latest products, services and technologies in Turkish food industry, WorldFood Istanbul has brought all processes 
of production, management and consumption in food industry to the table with experts, aiming for a 360° approach by allowing the sharing of 
the most up-to-date information and latest technologies in the industry.

A packed event program with conferences that shed light on the industry’s agenda, shows by famous chefs, newest products and technologies 
of entrepreneurs, special exhibiton tour with Chef Somer Sivrioğlu and Turkey’s Best Plate Challenge met the visitors under the roof of FOOD 
ARENA. The hybrid event program, integrated with digital channels, was viewed by visitors who could not make it to the fairground on our 
Instagram and Youtube accounts.

Türkiye Şefin En İyi 
Tabağı Yarışması 

Turkey’s Best Plate 
Challenge

6 Oturum

6 Sessions

35 Konuşmacı

35 Speakers

993 Ziyaretçi 

993 Attendees

20 İş Birliği

20 Partnerships

3 Show Mutfağı  
Tarif Atölyesi 

3 Show Kitchen 
Recipe Workshops

Food Master’s 
Class

6 Girişimci

6 Start ups

FOOD TECH
GARAGE

FOOD
MASTER’S

CLASS

SHOW
MUTFAĞI

SHOW
KITCHEN

KONFERANS
CONFERENCE

ŞEFİN
EN İYİ TABAĞI

YARIŞMASI

TURKEY’S
BEST PLATE
CHALLANGE

FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ / EVENTS
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Konuşmacılar / Speakers

Şefler / Chefs

Girişimciler / Entrepreneurs

KONUŞMACILARIMIZI, ŞEFLERİMİZİ VE 
GİRİŞİMCİLERİMİZİ TANIYIN!
MEET OUR SPEAKERS, CHEFS & 
ENTREPRENEURS!

Volkan Yazar Yasemin KireçTuncay Tapar

Aslı Elif Tanuğur 
Samancı

Evren Efe 
Kabagöz

Aslı Şafak Ekmel Nuri 
Baydur

Çiğdem Penn Haluk Okutur Melih Şahinöz Nazlı Uyanık 
Yıldız

İrfan DonatGürkan Boztepe

Samet Serttaş Süleyman 
Bezirgan

Selen İnalNihal Tunçer Semi Hakim

Şenol Özbay Ünal Cenan Yusuf KılıçYakup AvşarSomer SivrioğluFahrettin Birol 
Temel

Rıza BelenkayaGürsel Keleş Sebahattin 
Seven

Rafet İnce

Buse Berber 
Örçen

Hazel TopçuEmine Yılmaz Nehir Gülşen 
Boyacıoğlu

Ertaç Çiftçi Pamir Yanık
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KONFERANS SAHNESİ 
CONFERENCE STAGE 

Teknoloji Boyutu 
Technological Aspect

Pazara damga vuran yerli girişimciler, yeni 
nesil inovasyonların sektöre nasıl entegre 

edildiğini paylaştı.

Local entrepreneurs who made their mark on 
the market shared how the next-generation 
innovations are integrated into the industry.

Tüketim Boyutu 
Consumption Aspect

Değişen tüketici tercihlerinin, geleceğin tarım 
ekosistemine ve gıda girişim trendlerine olan 

etkisi incelendi.

The impact of changing consumer preferences 
on the future agricultural ecosystem and food 

entrepreneurship trends were analyzed.

Ekonomi Boyutu 
Economic Aspect

Gıda ekonomisi, ithalat ve ihracat rakamları ile 
Korona sonrası aksiyon planı sektörün lider 

dernekleri tarafından masaya yatırıldı.

Food economy, import and export figures and the 
post-Coronavirus action plan were discussed by 

the industry’s leading associations.

Tedarik Boyutu 
Supply Aspect

Gıdaya erişim konusu ve tedarik zincirini 
kırılmaz hale getirmek için yapılan 

çalışmalar mercek altına alındı.

Access to food and efforts for keeping the 
supply chain intact were examined.

Üretim Boyutu 
Production Aspect

Gıda teknolojisine yatırımların stratejik 
önemiyle beraber kaynak verimliliğine 

yönelik uygulamalar incelendi.

Strategic significance of the investments in 
food technology and practices for resource 

efficiency were reviewed.

Başkanlar Forumu: Gıda Sektörü 2021 Gündemi

Presidents’ Forum: Food Sector 2021 Agenda

Güvenilir Süper Gıdalar Artık Yeni Akım mı? 

Are Safe Super Foods the New Trend?

Sürdürülebilir Tarım ile Sıfır Açlık 

Zero Hunger with Sustainable Agriculture

İşletmeler Denetimlere ve Yeni Döneme Hazır mı? 

Are Businesses Ready for Audits and the New Era?

Gıdaya Erişim:  
Kriz Zamanlarında Gıda Tedarik Zinciri 

Access to Food:  
Food Supply Chain During Times of Crisis

Food Tech Garage Maraton Sunumları 

Food Tech Garage Start up Presentations
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SHOW MUTFAĞI TARİF ATÖLYELERİ 
SHOW KITCHEN RECIPE WORKSHOPS

Bağışıklık Güçlendirici Tarifler

Immune Boosting Recipes

Hikayeleri Olan Protein Deposu Tatlar 

Protein-Rich Flavours With Stories

Ağzımızı Tatlandırırken Sağlığımızı Koruyan Keşifler 

Sweet Flavoured Discoveries That Protect Our Health

Aşçılar Derneği iş birliği ve Öztiryakiler mutfak sponsorluğunda düzenlenen, Kütahya Porselen 
tabak sponsorluğunda ve Sedef Fuar Hizmetleri mutfak kurulum sponsorluğunda desteklenen 
SHOW MUTFAĞI’nda ağırladığımız HoReCa sektörünün önemli şefleri 25-26-27 Kasım 
tarihlerinde FOOD ARENA Etkinlikleri kapsamında Show Mutfağı Tarif Atölyelerinde yer aldı.

Executive şeflerimiz gündeme ve mevsime göre hazırladıkları farklı konseptlerde menülerin 
malzemelerini tedarik etmek için katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti ve keyifli 
söyleşiler gerçekleştirdi. Dijital mecraları da entegre ettiğimiz bu hibrit projede şefler 
Instagram hesabımızı ele geçirerek stant ziyaretlerini WorldFood İstanbul Instagram 
hesabından (@worldfoodistanbul) yayınladılar.

Renowned chefs of the HoReCa industry, whom we hosted at the SHOW KITCHEN organized 
in partnership with the Turkish Cooks Association, sponsored by Öztiryakiler for the kitchen, 
sponsored by Kütahya Porselen for the plate presentation and sponsored by Sedef Fuar 
Hizmetleri for kitchen installation, participated in the Show Kitchen Recipe Workshops on 
November 25-26-27 within the scope of the FOOD ARENA Events.

Our executive chefs visited the stands of exhibitors to find the ingredients for dishes of 
different concepts prepared in line with the season and the agenda and had pleasant 
conversations. In this hybrid project, which was integrated with digital channels, the chefs 
took over our Instagram account and shared their stand visits on the WorldFood Istanbul 
Instagram account (@worldfoodistanbul).

Fuarcılık ve kapsadığı ürün-tanıtım elemanları, ticaret için son derece önemlidir. Fuarların, ülke ekonomileri için tetikleyici oldukları ve ekonomilerde 
durağanlığı aşmanın yollarını sunduğunu söyleyebiliriz. WorldFood İstanbul, uzun yıllardan bu yana devam eden, başarısını kanıtlamış değerli bir fuar. Fuarın 
lokal değerlerimizi ön plana çıkartması beklentilerimizle örtüşüyor. Uluslararası firmaların ürün çeşitleri ve yenilikleri de şeflerimizin menüleri için önemli bir 
detay oluyor. Hibrit fuarcılığın ticari anlamda yaşadığımız bu son dönemdeki olumsuz etkileri kısmen de olsa ortadan kaldıracağını düşünüyorum ki WorldFood 
İstanbul Gıda Fuarı’nın hibrit uygulamaları da bizler ve dünya için güzel bir örnek oluşturdu.

Exhibition industry and the product-promotion elements it covers are extremely important for trade. We can say that the fairs trigger the country’s economies and 
offer ways to overcome stagnation in the economies. WorldFood Istanbul is a valuable platform that has proven its success for many years. The fact that it brings 
our local values to the fore overlaps with our expectations. The product range and innovations of international companies are also an important detail for our chefs’ 
menus. I think that hybrid trade fairs will partially eliminate the negative effects we have experienced in this recent period, and the hybrid applications of the 
WorldFood Istanbul set a good example for us and the world.

Gürsel Keleş  
Aşçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / Turkish Cooks Association Chairman

Show Mutfağı Tarif Atölyeleri Ürün Tedarikçileri / Show Kitchen Recipe Workshops Product Suppliers
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FOOD MASTER’S CLASS 

WorldFood İstanbul’un bu seneki yeniliklerinden biri olan Food Master’s Class ile 
Masterchef Somer Sivrioğlu, GTD iş birliğiyle “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Gıdaya 
Ulaşmak Adına Gıdaları Yeniden Düşünmek” teması çerçevesinde ziyaretçilere 
derinlemesine bir fuar deneyimi yaşatarak, gıdanın her aşamasında sürdürülebilir 
yaklaşımların önemine dikkat çekmek ve gıdaya bakışımızı değiştirmek adına sınıf 
katılımcıları ve firmalarla bir araya geldi.

As one of WorldFood Istanbul’s brand-new innovations, the Food Master’s Class 
by Masterchef Somer Sivrioğlu in collaboration with GTD, brought workshop 
participants and companies together in order to draw attention to the importance 
of sustainable approaches at every stage of food and change our view of food by 
providing the visitors with a profound fair experience under the theme of “Rethinking 
Food for Health and Sustainability.”

Fuarların kısıtlı ve dikkatli bir kapasiteyle de olsa, COVID önlemlerini atlamadan bu şekilde yapılmasından ben kişisel olarak çok mutluyum. Çünkü 
hepimizin normalleşmeye ihtiyacı var, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Her ne kadar dijital olarak bu çok aktif olarak yapılsa da gelip de bu stantları 
görmek beni çok mutlu ediyor. Zaten ekonomik toparlanmada fuarlar bence en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü hepimizin tekrardan dışarı çıkıp 
kendimizi tanıtmamız lazım, pazarlamamız lazım ve bir araya gelmemiz lazım. Bundan sonra mutlaka bir ekonomik toparlanma gelecekse, buna karşı 
stratejilerimizi birleştirmemiz ve uygulamamız lazım. O açıdan ben ekonomik toparlanmada fuarların önemine büyük derecede inanıyorum. 

Personally speaking, I’m very happy that the fair took place in consideration of the COVID measures, albeit with limited capacity. Because all of us 
need to normalize and socialize. Even though this is done rather actively on digital platforms, it makes me a whole lot happier to see these stands in 
person. I also believe fairs are among the most significant factors in economic recovery. We all need to go out, introduce ourselves, carry out marketing 
and come together once again. If an economic recovery is on the way, we need to combine and implement our strategies. This is why I hold fairs in high 
regard for economic recovery.

Somer Sivrioğlu 
MasterChef Türkiye Jürisi, Efendy ve Anason Meze Bar Kurucusu / MasterChef Turkey Judge, Founder of Efendy and Anason Meze Bar

Food Master’s Class Kapsamında Ziyaret Edilen Firmalar / Exhibitors Visited Under the Scope of Food Master’s Class
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WorldFood İstanbul, World Gourmet Society (WGS) iş birliği, Aşçılar Derneği, Favori Medya 
ve GTD destekleriyle gelenekselleşen “Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması”nın bu sene 
3.’sünü gerçekleştirdi. Dijital olarak gerçekleşen yarışmada, Türkiye’nin dört bir yanından 
yüksek kaliteli, üstün niteliklerle yemek yapan otel, restoran ve kafe şefleri katıldı ve kıyasıya 
bir mücadele yaşandı. 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.

WorldFood Istanbul organized the third “Turkey’s Best Plate Challenge” that has become a 
tradition in cooperation with the World Gourmet Society (WGS) in support with Turkish Cooks 
Assoc., Favori Media and GTD. The challenge took place on digital platforms and saw hotel, 
restaurant and cafe chefs with high-quality and superior dishes from all around Turkey 
go head-to-head. With the world’s leading chefs, gourmets, food writers, journalists and 
restaurant owners in the international jury, Turkey’s Best Plate Challenge rewarded the best 
and most creative plates.

TÜRKİYE ŞEFİN EN İYİ TABAĞI YARIŞMASI 
TURKEY’S BEST PLATE CHALLENGE 

Finalistler ve Kazananlar / Finalists and Winners

Video Yarışması / Video Contest

Fotoğraf Yarışması / Photo Contest

KATEGORİLER FİNALİST FİNALİST FİNALİST FİNALİST FİNALİST FİNALİST

Şef Olarak Kişiliğini Göster* Ahmet Öz Hakan Aykut Hamza Mercimek Musa Can   

En Profesyonel Hazırlanmış Video* Muhammed Can Ünal Musa Can Özcan Yeter    

En Yaratıcı Tabak Alaaddin Kısa Beyza Yaşayan Hamza Mercimek Musa Can   

En İyi Malzeme Kullanımı Batuhan Burak Şimşek Burak Çelik Emine Altıntaş Özcan Yeter Semih Keskin  

En İyi Pişirme Tekniği Batuhan Burak Şimşek Burak Çelik Hamza Mercimek Muhammed Koçak Özcan Yeter Semih Keskin

En İyi Yerel Lezzet Ahmet Öz Eray Gürbüzer Hamza Mercimek Ömer Alkaya   

En Eğlenceli Video Ahmet Öz Hakan Aykut Musa Can    

En İyi Sosyal Medya Etkileşimi Hakan Aykut Ömer Alkaya Semih Keskin    

KATEGORİLER FİNALİST FİNALİST FİNALİST FİNALİST FİNALİST

Şef Olarak Kişiliğini Göster* Ayten Saner Burak Çelik Ömer Alkaya   

En Profesyonel Hazırlanmış Fotoğraf* Ayten Saner Ömer Alkaya Tuğçe Yılmaz   

En Yaratıcı Tabak Ömer Alkaya Tuğçe Yılmaz Uğur Can Aykanat   

En İyi Malzeme Kullanımı Burak Çelik Ömer Alkaya Uğur Can Aykanat   

En İyi Pişirme Tekniği Adem Berk Kömür Ayten Saner Beyza Yaşayan Mesut Solmaz Ömer Alkaya

En İyi Yerel Lezzet Beyza Yaşayan Canan Bolşen Mesut Solmaz Musa Can  

Öncelikle WorldFood İstanbul ekibine çok teşekkür ediyorum aylardır 
geçirdiğimiz zor günlerde bizlere bir nebze heyecan kattılar, kendilerini riske 
atarak böyle bir fuar düzenlediler. Bu süreçte gıda fuarlarının toparlanmak için 
bizlere çok büyük katkısı olacak. O yüzden ne kadar çok katılımcı olur ne kadar 
çok gıda sektöründen bu fuarlara katılım olursa sektör açısından da çok daha 
iyi olacağına inanıyorum.

First of all, I would like to thank the WorldFood Istanbul team for the thrill they 
have provided by risking themselves and organizing such an event despite these 
challenging couple of months. In this process, recovery of food fairs will also 
have major contributions for ourselves. The more the exhibitors, the better it will 
be for the industry.

Ayten Saner 
Fotoğraf Yarışması Yıldız Kategori Kazananı 
Hero Categories Winner of Photo Contest

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de gıda sektörü. Böyle güvenilir 
bir kuruluşun düzenlediği fuarlar insanlara heyecan katıyor, artı yönlerini 
görüyoruz, yeni ürünlerin piyasada nasıl aktif hale geleceğini tartışarak, 
görüşerek bilgi alıyoruz. Aşçı olarak belirtirsem WorldFood İstanbul’un bizler 
için çok etkili olduğunu söyleyebilirim.

Food is among the industries that have been greatly affected by the pandemic. 
Fairs organized by such a reliable organization create excitement. It is here 
that we get to discuss how new products will become active on the market. As 
a chef, I can say that WorldFood Istanbul is greatly beneficial for us.

Musa Can 
Video Yarışması Yıldız Kategori Kazananı 
Hero Categories Winner of Video Contest
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FOOD TECH GARAGE 

Biyoteknolojiden gıda israfına, katkı maddesiz gıda üretiminden şehiriçi tarım 
tekniklerine, sürdürülebilir gıdalardan yeni nesil veri tabanlı gıda tüketimine, 
sektöre damga vuran teknoloji tabanlı gıda girişimcileri 4 gün boyunca FOOD 
ARENA Etkinlik Alanı kapsamında kurulan FOOD TECH GARAGE içinde ilgili 
ziyaretçilerle buluştu.

Technology-based food entrepreneurs who made their mark on the industry from 
biotechnology to food waste, additive-free food production to urban agriculture 
methods and sustainable foods to next-generation data-based food consumption 
met the visitors for four days at the FOOD TECH GARAGE built in the FOOD ARENA 
Event Area.

WorldFood İstanbul organizasyonu bizim için ürünlerimizi tanıtmamız 
ve doğrudan geri bildirim almamız için oldukça faydalı oldu. Bir girişim 
firması olarak açıkçası bu süreçten olabildiğince faydalanmaya çalıştık. 
Stant verilmesi, sık sık anonsların yapılması ve katılımcıların standımıza 
uğrayıp daha fazla soru sorması çok önemliydi. O yüzden fuar ekibine 
teşekkür etmek isterim.

WorldFood Istanbul was very beneficial in terms of allowing us to promote 
our products and receive direct feedback. As a start-up company, we 
tried to make the most of this period. Being provided a stand, frequent 
announcements and exhibitors visiting our stand and asking more 
questions; all matter a great deal. I would like to thank the fair team.

Buse Berber Örçen  
Nanomik Kurucu Ortak & CEO / Founding Partner & CEO of Nanomik

Bu seneki WorldFood İstanbul’da bize alan sağlanması ve ayrıca 
sunum hakkı verilmesi, sektör liderlerine gıda girişimcileri olarak neler 
yaptığımızı ve hangi teknolojileri kullandığımızı anlatabilmemizi sağladı. 
Bu da hem bilgi paylaşımı açısından hem de iş birlikleri geliştirmemiz 
açısından çok faydalı oldu. Sektörün neye ihtiyacı olduğunu birebir 
sektör profesyonelleriyle görüşerek öğrenmiş olduk. WorldFood İstanbul 
bu sene bizim için çok güzel bir çalışma yaptı, onlara çok çok teşekkür 
ediyorum.

Providing us with an area of our own and also a presentation slot, this 
year’s WorldFood Istanbul allowed us to explain what we do as food 
entrepreneurs and which technologies we use to industry leaders. 
This was very beneficial in terms of sharing information and creating 
collaborations. We managed to find out what the industry needs by 
meeting the professionals face to face. Big thanks to WorldFood Istanbul 
for such a great job this year.

Hazel Topçu  
The Snack Haus Kurucusu / Founder of The Snack Haus
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KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ 
SPEAKERS FEEDBACK

Fuarların çok olumlu etkileri var sektöre. Bir kere üretici ve tüketici bir araya 
geliyor. İkincisi küçük firma ile büyük firma bir araya geliyor, alıcı ile satıcı 
bir araya geliyor. Bununla beraber sektörde yeni neler çıkmış, ne üretilmiş, 
nerelere dağıtılmış, nasıl bir yol izlenmiş, haritalar ne bunları görüyoruz 
hep beraber. Bir de tadına bakmak eskiden mümkündü, bu fuarda olamıyor 
ama en azından yeni çıkan ürünleri görmekle birlikte yöresel lezzetlerin de 
dünyaya çıkarılması açısından büyük bir önem taşıyor.

Exhibitions have very positive effects on the sector. First of all, it brings the 
producer and the consumer together. Secondly, it gathers small companies 
and big companies, buyers and sellers. We get to see what is new, what has 
been produced, where they have been distributed, what kind of a path was 
followed and what the maps are. We used to be able to sample the products as 
well, but this is not possible in this year’s exhibition. But being able to at least 
see new products and introduce local flavors to the world is very important.

Aslı Şafak 
Gazeteci, Televizyonc 

Journalist, Broadcaster

WorldFood İstanbul, önemli fırsatları içinde barındırıyor. Zira pandemi 
dönemiyle birlikte gördük ki tarım ve gıda sektörleri vazgeçilmez, en 
stratejik alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla ezberlerin bozulduğu yeni bir 
döneme giriyoruz. Bu dönemi iyi okuyabilen, iyi analiz edebilen de fırsatları 
değerlendirebilecek. Daha doğrusu potansiyeli fırsata çevirebilecek. 
WorldFood İstanbul o yüzden bence önemli bir network. Dünyanın farklı 
noktalarından gelen sektör paydaşlarının bilgi alışverişinde bulunduğu, 
yeni teknolojiden, yeni ürünlerden ve yeni gelişmelerden haberdar olduğu 
bir platform. Dolayısıyla, bu yıl 28. düzenleniyor ama bence en anlamlısı bu 
yıl pandemi sürecinden dolayı.

With WorldFood Istanbul, comes opportunity. The pandemic showed us 
that agriculture and food are among the most indispensable and strategic 
industries. We are witnessing a paradigm shift. Those who are able to 
properly evaluate and analyze this period will be able to take advantage 
of the opportunities; more precisely, they will be able to turn potential into 
opportunity. This is why WorldFood Istanbul provides a very crucial network. 
It is a platform where industry stakeholders from different parts of the world 
exchange information and get informed about new technology, products and 
developments. This year marks the exhibition’s 28th anniversary, but I think 
this is the most significant one due to the effects of the pandemic.

İrfan Donat 
Bloomberg HT Tarım Editörü 

 Agriculture Editor of Bloomberg HT

2021’den itibaren sektörel fuarların daha yoğun olması lazım ki, süreç 
içerisinde trendler, farkındalık yaratacak ürünler ve markalar tarafından 
çıkarılan pandemiye uygun ürünler, WorldFood İstanbul gibi dünyaya mal 
olmuş fuarlarda tanıtılabilsin. Bugün burada görüyoruz, markaların hepsi 
artık açık üründen ziyade COVID-19’dan dolayı hep ambalajlı, kapalı, hijyen 
kurallarına uygun önlemleri alınmış ürünler görüyoruz. O yüzden WorldFood 
İstanbul Fuarı yönetimine de çok çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.

Starting from 2021, industrial exhibitions should increase in number in order 
to allow the promotion of the relevant trends, difference-making products 
and pandemic products by the brands at world-renowned exhibitions such as 
WorldFood Istanbul. Today, we see that the brands have taken the necessary 
COVID-19 measures by displaying packed, closed and hygienic products 
rather than placing products out in the open. I would like to thank those in 
charge of WorldFood Istanbul.

Rafet İnce
Executive Chef / Executive Chef  

WorldFood İstanbul, hem üreticileri hem perakendecileri ve de satıcıları bir 
araya getiren çok değerli bir çalışma. Tabii pandeminin zorluklarını dünyada 
da görüyoruz, birçok fuar kapalı. Fakat bunu cesaretle WorldFood İstanbul’un 
gerçekleştiriyor olmasını hem ekonomimiz açısından hem de üreticiler 
açısından çok büyük bir şans olarak görüyorum. Ülkemizin üretimdeki 
büyük kapasitesini, fuarlar vasıtasıyla yurt dışından gelen misafirlerle 
geliştirmemiz gerekiyor. Fuarların özellikle hem ihracat konusunda kendimizi 
geliştirmemizi ve fırsatları yakalamamızı sağlayacağına hem de ülkemizin 
ekonomisine çok büyük katkı ve değer getireceğine inanıyorum. O yüzden 
fuarlara aynen devam etmemiz lazım.

WorldFood Istanbul is a very valued platform that brings producers, retailers 
and sellers together. We can see that the pandemic has brought many 
challenges all over the world as most exhibitions have been shut down. But 
the fact that WorldFood Istanbul is riding this storm is a great deal of luck 
for both our economy and the producers. We need to improve our country’s 
major production capacity with exhibition visitors from abroad. I believe that 
the exhibitions will primarily allow us to improve ourselves in exports, allow 
us to seize the opportunities and provide great contributions and value for 
our national economy; which is why we need to proceed with the exhibitions.

Ekmel Nuri Baydur
Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze ve Et Pazarlama Direktörü  

Migros Ticaret A.Ş. Fruits, Vegetables and Meat Marketing Director  

Biliyorsunuz bol miktarda sanal fuar, sanal konferans ve benzeri etkinlikler 
gündeme geldi ama pandeminin başladığı Mart ayından bugüne, hepimizin 
tecrübe ettiği şu; sanal, online, webinar, konferans ve benzerleri asla fiziksel 
olarak yapılan bu etkinliklerin yerini almıyor. Dolayısıyla, COVID önlemleri 
alınmış WorldFood İstanbul gibi organizasyonlar, işlerin büyümesi, gelişmesi 
ve o iletişimin sağlanması adına çok önemli. Fuarı organize eden herkese 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

As you know, there have been many virtual fairs, conferences and similar 
events on the agenda; however, since the beginning of the pandemic in March, 
we have all seen that virtual events, online events, webinars, conferences 
and others do not replace these physical events. Therefore, organizations 
with COVID measures in place such as WorldFood Istanbul are critical for the 
growth and development of business and establishment of communication. I 
would like to express my gratitude to everyone who organized the fair.

Samet Serttaş
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı  

President of Food Supplements and Nutrition Association  
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FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ İŞ BİRLİKLERİ 
FOOD ARENA EVENT COLLABORATORS

Nanomik
HYGGE
FOODS HAUS

theSnack
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Hyve Group, 14 ülkede 17 global ofisi ve 1.000’in üzerinde deneyimli personeliyle 
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 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 İstanbul), turizm (EMITT), kozmetik (BeautyEurasia), gıda 
(WorldFood İstanbul), raylı sistemler ve lojistik (Eurasia Rail) sektörlerinde 
Türkiye’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 portfolio of content-
driven, must-attend events delivering an outstanding experience and ROI for our 
customers.

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

WorldFood İstanbul
9 - 12 Eylül / September 2021
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


