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13 ülkeden 90’ın üzerinde yabancı alıcı bu yıl WorldFood Istanbul 2020’deydi!
Hyve Group ve İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İHBİR) düzenlediği Alım Heyeti
Programı kapsamında bu sene aralarında Bosna, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, Gana, Kosova, Lübnan, Malezya, Meksika,
Mısır, Pakistan, Rusya, Uganda ülkelerinden 90’ın üzerinde yabancı profesyonel alıcı fuarda ağırlandı.
Katılımcıları; ziyaretçiler ve alım heyetleri ile buluşturan Hyve Connect uygulaması ile 1.800’ün üzerinde B2B toplantı
gerçekleşerek yeni iş birliklerine imza atıldı.
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Katılımcıların %100’ü
WorldFood İstanbul Gıda
Fuarı’nın işleri açısından
önemli olduğunu
düşünüyor.

Katılımcıların %90’ı
fuardan memnun
olduklarını ve önümüzdeki
yıl da katılacaklarını
belirtti.

Ziyaretçilerin %83’ü,
seneye fuarı tekrar
ziyaret edeceklerini
belirtti.

Ziyaretçilerin %69’u yeni
tedarikçi ve iş ortakları
bulduğunu belirtti.

FUAR GÖRÜŞLERI
Kusursuz organizasyonunuz ve bizimle bu kadar çok
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.”

Pandemiye rağmen fuarda çok iyi bir ziyaretçi portföyü
vardı. Gelen ziyaretçilerin birçoğu yabancı, belki %40%50’sine yakını, hatta belki daha fazlası. WorldFood
bizim için önemli bir fuar, her sene katıldığımızda
mutlaka müşteri portföyümüze yeni müşteriler
ekliyoruz. 2 gün içerisinde 78-80 firmayla görüşmeler
yaptık.”

Eloy Aquino Tellez
CARTODATA - Meksika

Ahmet Lababidi
Uluslararası İhale Müdürü - Yayla Bakliyat

WorldFood İstanbul 2020 çok başarılıydı. Covid-19
pandemisine rağmen harika ürünler bulabiliyor, bu
zor zamanlarda iş yapmak isteyen birçok firma ile
görüşme imkanına erişiyoruz. 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.
Ürünlerimiz katılımcılar tarafından çok ilgi gördü.”

Fuara geldiğimiz ilk gün çok büyük beklentilerimiz
yoktu, ancak fuar beklentilerimizin üstünde gerçekleşti
ve iş yapma olasılığı doğan çok ciddi müşterilerle
tanıştık. Bu müşlerilerin çoğu alıcı, hatta 1 tanesi ile de
anlaşma yaptık. Bu bizim ticaretimiz açısından çok
güzel bir haber. Fuar beklediğimizden çok iyi geçti.”
Hakan Kara
Satış Müdürü
İtimat Peynircilik Süt ve Süt Ürünleri

Kamal El Mjabberi
SWINEL SAS. - Fransa

FOOD ARENA ETKINLIKLERI

35 Konuşmacı

6 Oturum

20 İş Birliği

6 Girişimci

3 Show Mutfağı
Tarif Atölyesi

Türkiye Şefin En İyi
Tabağı Yarışması

Food Master’s
Class

993 Ziyaretçi

2021 katılım şartları için bizimle irtibata geçin!
+90 212 291 83 10
turkey.food@hyve.group
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www.worldfood-istanbul.com

