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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 doğrudan 

iletişime geçerek satışları arttıran, ürünleri tanıtan ve yeni müşteriler 

kazandıran uluslararası bir platformdur.

International Food Products and Processing Technologies 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.

835 25katılımcı

exhibitiors

ülke

countries

38.358 

26.162 

toplam ziyaretçi

visitors

m2 toplam alan

sqm area

12.633

163 ülke

countries

yabancı ziyaretçi

international visitors
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KATILIMCILAR HAKKINDA 

ABOUT THE EXHIBITORS

En fazla katılım gösteren 5 ülke  / Top 5 exhibiting countries

Katılımcı Profili / Exhibitor Profile

835
25

katılımcı

exhibitors

katılımcı ülke

countries

Türkiye

Turkey

651
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

37
firma

companies

Hindistan
India

25
firma

companies

Mısır
Egypt

22
firma

companies

Brezilya
Brazil

16
firma

companies
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KATILIMCI ANKET SONUÇLARI 

EXHIBITOR SURVEY RESULTS

Katılımcıların %98’i 2023 

yılında yeniden fuara 

katılacaklarını belirtti.

98% of the exhibitors are 

likely to exhibit next year.

Katılımcıların %96’sı fuara 

katılım sonucunda yatırımlarının 

getirisini alacağını düşünüyor.

96% of the exhibitors expect to 

get a satisfactory ROI from the 

event. 

Katılımcıların %98’i genel 

olarak fuardan memnun 

ayrıldıklarını belirtti.

98% of the exhibitors were 

generally satisfied with the 

exhibition.

Katılımcıların %98’i 

WorldFood İstanbul’un işleri 

açısından önemli olduğunu 

düşünüyor. 

98% of the exhibitors 

consider the show important 

for their businesses..

%96

%98%98

%98
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

EXHIBITOR FEEDBACK

Şu anda 123 ülkeye direkt olarak ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin ilk 500 

ihracat firması içinde yer almayı hedefliyoruz. Bu sene Worldfood’dan 

çok memnunuz. Avrupa ve Orta Doğu’daki fuarlara göre çok iyi. 

Beklentimizin çok üzerinde gördük Worldfood’u. Sadece fuarın ilk 

günü, potansiyeli olan 20 müşteriyle görüştük. Dubai ve Almanya’daki 

fuarlarda,  bu fuarın ilk gününde yaşanan yoğunluğu göremiyoruz.

Özellikle Avrupa’dan gelen alım heyetlerini görmek memnun edici. 

Worldfood aracılığıyla fuarın ilk günü 2 İngiliz firmasıyla görüştük. İngiltere 

ayağında üretim ve ihracat anlaşması yaptık. Fuarın ilk günündeki ziyaretçi 

yoğunluğunu gördükten sonra önümüzdeki senelerde kesinlikle burada 

olacağımı söyleyebilirim.

Currently, we export to 123 countries directly. We are aiming to be among 

Turkey’s top 500 exporters. We are quite happy with WorldFood Istanbul this 

year. It is much better compared to exhibitions in Europe and the Middle 

East. It is way beyond our expectations. Just in the first two days, we met 20 

potential customers. At the exhibitions in Dubai and Germany, we don’t see 

this kind of volume. It is especially pleasing to see hosted buyers from Europe. 

Through WorldFood Istanbul, we met 2 English companies on the first day and 

made agreements. After seeing the number of visitors on the first day of the 

exhibition, I can definitely say that I will be here next year.

Adem Çoban

Bölge Genel Müdürü  / Regional General Manager

Aldiva

Worldfood’un bizim için yabancı müşteri noktasında ciddi avantajları 

oldu. Özellikle Avrupa ülkelerinden, Orta Doğu ülkelerinden, İran ve 

Rusya bölgesinden ciddi görüşmeler yaptık. Bunların da bize ticari olarak 

olumlu döneceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl da Worldfood’da olmayı 

planlıyoruz. Bu sene gördüğümüz ilgi ve alaka bizi önümüzdeki yıl buraya 

gelme konusunda harekete geçirdi. Worldfood’u sektörden diğer firmalara ve 

tanıdıklarımıza tavsiye edeceğiz.

WorldFood has been beneficial to us in terms of foreign customers. We had 

crucial meetings with people from Europe, the Middle East, Iran and Russia. 

We think that these will bring positive returns commercially. We are planning 

to be here next year as well. The attention we received this year prompted us 

to exhibit again. We’ll recommend WorldFood Istanbul to other companies in 

the industry and to our network.

Namık Kurar

Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı / Vice President of Supply Chain

Tayaş

Yeni pazarlara giriş için, yeni müşteri kazanımları için ve ürünlerimizi 

olabildiğince ülkeden insana tanıtabilmek için Worldfood’a gelmiş 

bulunmaktayız. Bu yıl Worldfood’da ziyaretçi trafiği önceki yıllara 

göre oldukça yoğun. Kendi alanında bölgemizdeki en büyük fuar olan 

Worldfood’un yoğunluğundan oldukça memnunuz. Şu ana kadar birçok 

ziyaretçiyi standımızda ağırladık. Birçok ülkeden satın almacılarla 

görüştük. Örnek vermek gerekirse; ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkeleri, 

bunun dışında Uzak Doğu Ülkeleri, Amerika’dan ve Avrupa’dan 

ziyaretçi ağırladık. Ticari olarak çalışmalara başladığımız VIP satın 

almacılardan anlaşma noktasına geldiklerimiz oldu. En kısa zamanda 

siparişleri alarak görüşmelerimizi nihayete vardırmak istiyoruz. 

Biz ürünlerimizi ihraç edip çiftçiden aldığımız meyveyi katma değerli ürüne 

çevirip ihracat yapıp ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu noktada da Aroma 

Meyve Suyu olarak bu fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki 

sene de Worldfood’ta yer almak istiyoruz ve sektördeki diğer firmalara da 

öneriyoruz. Bu seneki trafik gösteriyor ki Worldfood önümüzdeki senelerde 

de birçok ziyaretçiye hitap edecek.

We are here at WorldFood Istanbul to enter new markets, find new customers 

and introduce our products to people from as many countries as possible. 

Compared to previous years, the visitor traffic is quite high. We are quite 

pleased with the crowd. We hosted a lot of visitors at our stand so far and 

met buyers from many countries. We hosted visitors mostly from countries 

in the Middle East, Far East, America and Europe. We reached to the point of 

agreement with some of the VIP buyers. We want to get the orders and finalize 

our talks as soon as possible. We’d like to be here next year too and suggest 

other companies in the industry do as well. The traffic this year shows that 

WordFood Istanbul will appeal to many more visitors in the coming years..

Ömür Yayla 

Dış Ticaret Sorumlusu / Foreign Trade Executive

Aroma

Türkiye’de böylesine bir fuarda yer alarak çok büyük bir bakış açısı kazandık, 

zira burada diğer ülkelerden iş birliği yapmaya hazır birçok şirket ve kişi 

görebiliyorsunuz. Bu bizim ilk gıda fuarımız ve bunun için WorldFood 

İstanbul’u seçtik. Bence İstanbul yeni bir uluslararası buluşma noktası 

olmuş. Diğer ülkelerden kişilerle tanışmak için iyi bir fırsat. Şimdiden Kuveyt, 

Tunus gibi Orta Doğu ülkeleriyle iletişime geçtik. Buradaki insan sayısı ve 

bu kadar ilgili olmaları bizi hayrete düşürdü. Herkes gülümsüyor ve iş birliği 

yapmak istiyor.  

We gained a big perspective from exhibiting such an exhibition in Turkey. 

Because you can see a lot companies and people from other countries that are 

interested in collaborating. It’s our first food exhibition. We chose WorldFood 

Istanbul and it was very good. In my opinion, Istanbul became the new 

international hub. I think it’s a real good opportunity to find other people from 

other countries. We have already communicated with other companies from 

Kuwait, Tunisia and other Middle Eastern countries. We are really surprised 

at how many people there are here and how interested they are. Visitors are 

amazing. Everybody smiles and everybody wants to take a part. 

Evgeniee Starukhin 

Genel Müdür / General Manager

Edible Containers 
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

EXHIBITOR FEEDBACK

Buradayız çünkü Türkiye’nin ürünlerimizi ihraç etmeye başlamak için 

iyi bir yer olduğunu düşünüyoruz. Suudi Arabistan, Dubai ve diğer 

Orta Doğu ülkelerine kahve satmayı planlıyoruz. Guatemala’dan 

özel kahvelerle ilgilenen bir sürü potansiyel müşteriyle tanıştık.

Bence WordFood ürünlerinizi tanıtmak için harika bir yer. Fuar alanında 

gezinirken birçok yeni fırsat görüyorum ve bu bizim Türkiye ve Orta Doğu’daki 

ülkelere ihracatımızı artırmak için harika bir fırsat. Firmamız esasen ABD 

ve Kore’ye ihracat yapıyor. Bu yüzden buradayız. Çünkü WorldFood’un 

büyümemize ve yeni müşteriler bulmamıza yardımcı olabileceğini duyduk.

We came here because we think that Turkey is a great place to start exporting 

our products to and we are planning to sell coffee to Saudi Arabia, Dubai and 

focused on the other Middle East countries. We have met a lot of clients and  

new potential clients and they interested in specialty coffees from Guatemala. 

I think the Worldfood is a great place to expose your products. I walk around 

the expo area and see a lot of opportunities and this is a great opportunity for 

us to grow our exports to other countries like Turkey and the Middle East. Our 

company mainly exports the United States and Korea. This is why we came 

here. Because we heard that Worldfood would help us to grow. And develop 

new clients to the future. 

Jorge Bolanos Pagram  

Firma Sahibi / Owner

Finca Medina

WorldFood İstanbul’a katılma sebebimiz bu fuarın hem uluslararası camiaya 

hem de yerel piyasaya hitap etmesidir. Bu yüzden WorldFood İstanbul’a 

katılmayı tercih ettik. Daha önce ziyaretçi olarak katıldığımız fuara bu sene 

katılımcı olarak ilk defa katılıyoruz. WorldFood önceki senelerde de ziyaretçi 

açısından kalabalıktı fakat bu sene ciddi bir artış görüyoruz.  Birçok ülkeden 

müşterilerle görüşüyoruz. Genellikle Amerika kıtası ve Asya kıtası başta 

olmak üzere birçok ülkeden, birçok lokasyondan müşterilerimiz ziyarete 

geldi. 

We are exhibiting at WorldFood Istanbul because it caters to both the 

international market and the local market. This is the first time we are 

exhibiting here. We used to only visit. WorldFood Istanbul used to be crowded 

as well but this year there is a drastic increase in the number of visitors. Our 

customers from many locations, especially from America and Asia, visited us. 

Deniz Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman of the Board

Bolçi

WorldFood’a birçok ülkeden katılımcının geldiğini biliyoruz. Bu 

yüzden burada olmanın firmamız için iyi olacağını biliyorduk. Bundan 

dolayı burada olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. İlk iki 

güne baktığımızda birçok satın almacıyla görüşmemiz oldu ve güzel 

temaslar kurduk. Fuar sonrası bu temasları devam ettirip gereken 

ziyaretleri yapacağız ve güzel dönüşler almayı bekliyoruz. Genelde 

Orta Doğu’dan satın almacılarla görüştük bu da bizi memnun etti. 

Yoğun olarak Katar, Lübnan, Ürdün, Filistin gibi ülkelerden satın almacılarla 

görüştük ve kontakt kurduk. İlk iki gün beklemediğimiz bir yoğunluk gördük. 

Fuarın şimdiye kadarki ilk iki gününden çok memnunuz. Bizim için nokta 

atış görüşmeler yapmak çok önemliydi bunları gerçekleştirdik. Seneye de 

Worldfood’a katılmayı planlıyoruz. 

We know exhibitors from a lot of countries come to WorldFood. That’s why 

we knew it would be good for our company to be here. We feel lucky to be 

here. In the first two days we met a lot of hosted buyers and made some nice 

connections. We’ll carry on with these connections after the show and make 

the necessary visits. We expect good returns. We mostly met buyers from 

the Middle East and are happy with that. We connected with buyers from 

Qatar, Lebanon, Jordan and Palestine. The crowd on the first two days was 

beyond our expectations. We are quite happy with the first two days. It was 

important for us to have meetings that were right on the mark and we had 

those. We are planning on exhibiting next year as well. 

Altuğ Rasim Öztürk  

İhracat Satış Yetkilisi / Export Sales Executive

Cafe Crown

WorldFood İstanbul, Türkiye’de çok iyi bir konumda. Buraya sadece Türk 

pazarı için değil, diğer bölgeler için de geldik. Orta Doğu’dan, Afrika’dan, 

Güney Amerika’dan birçok müşteriyle bağlantı kurduk. Buraya hem Türk 

pazarı hem de Avrupa, Asya, Orta Doğu pazarları için geldik. Fuar harika ve 

çok yoğun. İlk gün hiçbir şey için vaktimiz kalmadı, standımız dolup taştı. 

İstanbul’un konumu bizim için çok faydalı. Dünyanın dört bir yanından 

alıcılarla bağlantı kurabiliyoruz. Güney Afrika’dan, Güney Amerika’dan ve 

Avrupa’dan kişiler bizi ziyaret etti. WorldFood İstanbul, Orta Doğu, Avrupa ve 

Afrika ülkelerine ulaşmak için harika bir yer. 

WorldFood Istanbul is very well located here in Turkey. And we decided to 

come here not just for the Turkish market but also for the other regions. We 

have contacted a lot of clients from Middle East, Africa, South America. We 

decided to come here for Turkish market, and also the other regions from 

Europe, Asia, Middle East. This fair is amazing and busy. In the first day we 

didn’t have time for nothing, our stand was very full. The location of Istanbul is 

very helpful location for us. We can connect the buyers from all worldwide. We 

have been visited by consumers from South Africa, South America and also 

Europe. Worldfood is a great oppurtunity for try to reach Middle East, Europe 

and African countries. 

Carolina Matos

İhracat Müdürü / Export Manager

Brazilian Rice
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

EXHIBITOR FEEDBACK

WorldFood İstanbul’a geçen sene olduğu gibi bu sene de katıldık. WorldFood 

bizim için çok güzel geçti, çok memnun olduk, çok farklı ülkelerden 

standımıza gelenler oldu. Yeni bir firma olduğumuz için tanınırlığımız daha 

da artmış oldu. Geçen sene 5-6 ülkeye markamızla giriş yapabildik. Bu 

sene de Worldfood’dan çok memnunuz. Birçok ülkeden gelenler oldu. Bizim 

hedeflediğimiz ülkelerden gelenler de oldu. Özellikle Arap ülkelerinden 

gelenler var ve bizi şaşırtacak derecede Uzak Doğu’dan gelenler var. 

Arap ülkelerinden çok sayıda VIP satın almacı geldi.  Örneğin Libya, Katar, 

Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerden birçok satın almacı geldi 

ve burada şimdiden Libya’dan ilk anlaşmamızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki 

sene WorldFood İstanbul’da olmak için sözleşmemizi imzaladık. WorldFood 

İstanbul’dan biz çok memnunuz. Diğer üretici firmalar da memnuniyetlerini 

dile getiriyorlar. Biz de her sene ürünlerimizi tanıtmaya WorldFood İstanbul 

sayesinde devam edeceğiz.  

Just like last year, we are exhibiting at WorldFood Istanbul this year. The 

exhibition was great for us, there were people from a lot of countries at our 

stand. We gained more recognition since we are a new company. We entered 

5-6 countries with our brand. We are happy with WorldFood Istanbul this 

year too. There are visitors from a lot of countries, especially from Arab 

countries and countries from the Far East. There are a lot of VIP buyers from 

Arab countries such as Libya, Qatar, Oman, Bahrain and Saudi Arabia. We 

already struck a deal with Libya here. We signed our contract to be here at 

WorldFood Istanbul again next year. We are very happy with the exhibition. 

Other manufacturers are voicing their satisfaction as well. We’ll continue to 

promote our products with WorldFood Istanbul every year.

Bilge Atabey

İhracat Müdürü / Export Manager

Arden Makarna

WorldFood İstanbul’a katılımdaki öncelikli hedefimiz yurt dışı ağımızdaki 

bağlantımızı ve gücümüzü arttırmak ve yurt dışından bağlantılar sağlamak, 

yurt içindeki beraber çalıştığımız bayilerimizle burada fuar ortamında 

buluşmak, yeni iş ilişkileri ve bağlantıları kurmak. Orta Doğu ve Amerika başta 

olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu fuardan beklentimiz 

ise bu bölgelerdeki ağımızı güçlendirmek. WorldFood bizim için ihracat 

açısından ilk iki gün çok verimli geçti. Çok yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. 

Şu ana kadar tahmini 25-26 ülkeden 70’in üzerinde profesyonel anlamda 

iş görüşmesi gerçekleştirdik. Bunlardan iki üç tanesi ile de görüşmeleri 

son noktaya getirdik. WorldFood İstanbul’un bizim açımızdan çok yararlı 

olacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 70’in üzerinde firmayla görüştük ama 

bir o kadar daha görüşme potansiyelimiz olduğunu düşünüyoruz. Birçok ürün 

grubu açısından aslında Türkiye kıtaların buluşma noktası. Gıda fuarı olarak 

WorldFood İstanbul’un da bölgede ön plana çıkan ve ileride daha da dikkat 

çeken bir fuar olacağını düşünüyorum. 

Primary reasons for exhibiting at WorldFood Istanbul are to expand our 

international connections and reach, to meet our local franchises and find 

new business partners. We export to many countries especially in the Middle 

East and America. We expect to strengthen our network in these regions. The 

first two days of the exhibition were quite efficient in terms of exports. We 

had crucial meetings. We had more than 70 meetings with people from 25-26 

countries. We finalized agreements with 2-3 of them. We think the exhibition 

will be quite beneficial for us. We met people from over 70 countries so far and 

we think there is the potential to have that many more. For a lot of product 

groups, Turkey is a meeting hub of continents. I think WorldFood Istanbul will 

be a prominent and even more attractive exhibition in the region.

İlker Onur Bilgin

Dış Ticaret Müdürü / Foreign Trade Manager

Ekici

WorldFood İstanbul’da emeği geçen ve yapılanmasında yer alan herkese 

teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerçekten çok güzel bir yapılanma var. Yabancı 

ziyaretçi sayısı da çok iyi seviyede. Bizim standımıza da bu konuda yoğun 

bir ilgi mevcut. WorldFood İstanbul organizasyon olarak gerçekten çok iyi 

durumda. Şirket politikamız olarak önümüzdeki senelerde de WorldFood 

Istanbul fuarında yer almayı düşünüyoruz.

We thank to all those who worked in organizing WorldFood Istanbul. This is 

really a great organization. The number of international visitors is quite good. 

There’s a lot of interest to our stand. WorldFood Istanbul, as an organization, 

is in a really good shape. As a company policy, we are thinking of exhibiting at 

WorldFood Istanbul in the coming years as well.

Fatih Hıdıroğlu

Kurumsal İletişim Müdürü / Corporate Communications Manager

Tarım Kredi Birliği
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ZİYARETÇİLER HAKKINDA 

ABOUT THE VISITORS

Gıda Toptancısı ve Dağıtıcısı 

Food Wholesalers and Distributors

Gıda Perakendecisi

Food Retailers

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, Arnavutluk, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Krallık, Bosna, Brezilya, Cezayir, 
Danimarka, Estonya, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Fransa, Gambiya, Gana, Güney Afrika, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Irak, Israil, İspanya, İsveç, İtalya, Japonya, Kamerun, Kanada, Katar, Kazakistan, 
Kenya, Kıbrıs, Kolombiya, Kongo, Kosova, Kuveyt, Liberya, Libya, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, Mısır, 
Mauritius, Nepal, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sierra Leone, 
Slovakya,  Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Trinidad ve Tobago, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, 
Vietnam, Yemen, Yunanistan.

Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bosnia, Brazil, Cameroon, Canada, Colombia, Congo, Cote D’ivoire, 
Croatia, Cyprus, Denmark, Egypt, Estonia, Ethiopia, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, India, Iraq, 
Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosova, Kuwait, Lebanon, Liberia, Libya, Malaysia, Mali, Mauritius, 
Morocco, Nepal, Netherlands, Nijer, North Macedonia, Oman, Pakistan, Palestine, Panama, Paraguay, Poland, Qatar, 
Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, South Africa, Spain, Suriname, Sweden, Tajikistan, 
Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, UAE, Uganda, UK, USA, Uzbekistan, Vietnam, Yemen.

163 
ülke / countries

12.633 
yabancı ziyaretçi / international visitors

38.358 
ziyaretçi / visitors

77 600+
ülkeden

countries

Davetli Alıcı

Hosted Buyers

Hyve Connect uygulaması üzerinden ve fuar süresince alanda 7.000’in üzerinde B2B toplantı gerçekleşti ve yeni iş 

birliklerine imza atıldı.  Uygulama, fuardan sonraki hafta da katılımcı ve alım heyetlerinin görüşmelerini tamamlamaları 

için açık kaldı. Hyve Connect uygulaması ile katılımcılarımız 77 ülkeden katılan satın almacılar ile görüşme fırsatı 

yakaladı.

More than 7,000 B2B meetings were held during the exhibition through our app, Hyve Connect, and as a result, a lot of 
new business partnerships were built. The app stayed active for one more week after the exhibition ended in order to 
allow our exhibitors and buyers to finalize their meetings. Thanks to the app, our exhibitors were able to meet buyers 
from  77 countries.
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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

7.672 ziyaretçi / visitors

Firma Sahibi - Genel Müdür

Company Owner - General Manager

384 ziyaretçi / visitors

Medya Mensubu / Press

767 ziyaretçi / visitors

Aşçı / Chef

8.055 ziyaretçi / visitors

Diğer / Other

9.590 ziyaretçi / visitors

Satış / Sales

4.987 ziyaretçi / visitors

Pazarlama / Marketing

4.987 ziyaretçi / visitors

Satın Alma Müdürü

Purchasing Manager

1.918 ziyaretçi / visitors

Kalite Kontrol / Üretim

Quality Control / Production

17.261 ziyaretçi / visitors

Ürün ve hizmet almak

To source products and services
6.521 ziyaretçi / visitors

Genel bilgi edinmek

To obtain general information

9.206 ziyaretçi / visitors

Kişisel ilgi / Personal interest

3.069 ziyaretçi / visitors

Ürün ve hizmet tanıtmak

To promote their own products 

and services

2.301 ziyaretçi / visitors

Eğitimsel nedenler

Educational purposes

%45

%17

%24%6
%8

%20

%13

%25

%21

%5

%2
%1

%13
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Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları

Products of Interest to Visitors

ZİYARETÇİLER HAKKINDA 

ABOUT THE VISITORS

%50,3

Şekerli ve Unlu 

Mamüller & Kuruyemiş

Confectionery and Flour 

Based Products & Nuts

%33,3

Gıda Bileşenleri

Food Ingredients

%27,6

Dondurulmuş Ürünler

Frozen Food

%22,8

Yaş Meyve ve Sebze

Fruits & Vegetables

%20,3

Et ve Tavuk Ürünleri

Meat & Poultry

%16,5

Deniz Ürünleri

Seafood

%25,5

Süt ve Süt Ürünleri

Milk and Dairy

19.294
ziyaretçi / visitors

%40,3

İçecekler

Beverages

15.458
ziyaretçi / visitors

12.773
ziyaretçi / visitors

10.587
ziyaretçi / visitors

9.781
ziyaretçi / visitors

8.746
ziyaretçi / visitors

7.787
ziyaretçi / visitors

6.329
ziyaretçi / visitors

%39,7

Temel Gıdalar ve Yağlar

Grocery & Oils

15.228
ziyaretçi / visitors
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ZİYARETÇİ ANKET SONUÇLARI 

VISITOR SURVEY RESULTS

Ziyaretçilerin %91’i genel olarak 

fuardan memnun ayrıldıklarını 

belirtti.

91% of the visitors were generally 

satisfied with the exhibition.

Ziyaretçilerin %86’sı yeni 

tedarikçi ve iş ortakları 

bulduğunu belirtti.

86% of the visitors found 

new suppliers and business 

partners.

Ziyaretçilerin %93’ü, 2023 

yılında fuarı tekrar ziyaret 

edeceklerini belirtti.

93% of the visitors are likely 

to visit next year.

%93 %91

Ziyaretçilerin %96’sı yeni ürün ve 

yenilikleri gördüğünü belirtti.

96% of the visitors saw new 

products and innovations.

%86 %96
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SATIN ALMA YETKİLİLERİ GÖRÜŞLERİ

HOSTED BUYER FEEDBACK

Hollanda’da pazarlama, danışmanlık ve ticaret alanlarında faaliyet 

gösteren PLY Market Group firmasıyız. Aslında Türkiye’den daha 

fazla müşteri arıyoruz çünkü Türkiye’nin gıda bazlı bir ülke olduğunu 

ve kalitenin beklediğimizden çok daha iyi olduğunu biliyoruz çünkü 

zaten Türkiye’den bazı siparişlerimiz vardı ve ürün kalitesi çok iyiydi. 

Bu yüzden daha fazla potansiyel müşteri ve tedarikçi arıyoruz. Fuar 

beklentimin ötesindeydi ve bu yüzden seyahat etmeye ve fuarda 

dört gün geçirmeye değdi. 

We are coming from Netherlands and we are PLY Market Group in 

marketing, consulting and trading. Actually we are looking for more 

customers from Turkey because we know that Turkey is a food based 

country as well and the quality is much more better than what we 

expected because we already had some orders from Turkey and it was 

so good. So we are looking for more potential customers and suppliers 

as well. The exhibition was beyond my expectation and so it was worth 

it to travel and to spend four days in the event and the expo. 

LEILA KORDAFSHAR

PLY MARKET GROUP – Hollanda / Netherlands

Rusya’dan AIE Premium şirketini temsil ediyorum. WorldFood 

İstanbul’a gelmeden önce beklentilerim yeni alıcılarla tanışmak ve 

tabii ki yeni tedarikçiler bulmak, yeni insanlarla tanışmak ve sadece 

yerel pazarda değil, dünya çapında da durumu tartışmaktı. Aslında 

geçen seneki gibi bir şey bekliyordum ama tabii ki fuarın büyüklüğü, 

katılımcı sayısı, stantlar ve her şey beni şaşırttı. Yani dürüst olmak 

gerekirse beklediğimden daha iyiydi. 

I represent here company AIE Premium from Russia. Before coming 

to WorldFood Istanbul, my expectations were to meet new buyers 

and of course to find new suppliers, to meet new people and discuss 

the situation not only in the local market but worldwide. Actually 

I expected something like it was last year but of course I was 

surprised by the size of the expo, number of participants and booth 

and everything. So it was even better than I expected, to be honest. 

KSENIIA KALININA

AIE PREMIUM – Rusya / Russia 

Biz Katar, BAE ve Umman merkezli LIFCO Uluslararası ticaret 

şirketiyiz. Dünyanın her yerinden birçok markanın acentesi ve 

distribütörüyüz. Bu fuarda olduğumuz için mutluyuz ve aynı 

zamanda bu fuarın Anuga, Sial veya Gulf Food’dan çok uzak 

olmayan, hatta Türk ürünü için çok ilginç olan uluslararası bir sergi 

gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Bu fuarda gelecekte daha fazla 

uluslararası marka görmeyi bekliyoruz. Teşekkürler ve iyi şanslar 

dileriz! 

We are LIFCO International trading company based in Qatar, UAE 

and Oman. We are agent and distributors for lot of brands from all 

around the world. We are happy that we are here in this exhibition 

and in the same time it’s looking as international exhibition not so far 

from Anuga, Sial or Gulf Food but even its very interesting for Turkish 

product. We are looking in future to see more international brands in 

this exhibition. Thank you and wish you good luck!

GHOSSON ABU ASSAF

LIFCO INTERNATIONAL TRADING COMPANY  –Katar / Qatar
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SATIN ALMA YETKİLİLERİ GÖRÜŞLERİ

HOSTED BUYER FEEDBACK

Egyptian Swiss Group firmasının genel müdürüyüm. Un değirmeni 

ve makarna ürünlerinde uzmanız. Fuardan beklentilerim; ham 

maddemiz için birçok tedarikçi ile tanışmak ve gelecek için 

yenilenmek. Yeni ürünleri görmek için fuara gelmek istedim. Bu 

arada benim bu fuara ilk kez katılışım. Diğer uluslararası fuarlara da 

katılmışlığım var ama bu fuarın benim için iyi gittiğini düşünüyorum. 

Fuar beklentilerimi çoktan karşılamış durumda. Burada bir sürü 

insanla tanıştım. Ayrıca çok iyi bir fuar trafiği olduğunu söylemem 

gerek. Gelecek sene de burada olacağım. Şunu da eklemem 

gerekirse, üç seneye kadar siz de göreceksiniz ki bu fuar ANUGA 

gibi diğer gıda fuarları arasında, uluslararası büyük fuarlardan biri 

olacaktır. Çok teşekkür ederim. 

I’m the general manager of Egyptian Swiss Group. We are 

specialized in flour milling and pasta. My expectations is to meet 

a lot of supplier for our raw material and innovation for the future. 

I mean, trading new products so I prefer to come and see. This is 

my first time by the way. I used to attend another international 

exhibitions but I think the exhibition is went well for me. The 

exhibition has already accomplished my expectations. I’ve met 

a lot of people here. Also I’ve found very good traffic. I’ll be here 

next year. You will see in about three years, you will be one of the 

international big exhibitions for food, like ANUGA. Thank you so 

much.

AHMED ELSEBAIE

EGYPTIAN SWISS GROUP – Mısır / Egypt

Şirketimin adı Chtaura. Bu fuara katılma daveti aldığımda, bu 

benim için yeni bir şeydi. Yeni şirketlerle tanışabilirim diye denemek 

istedim. Buraya gelince fuarı bir mücevher kutusuna benzettim. 

Tanıştığım hemen hemen her insan, aradığım doğru insanlardı. 

Organizatörlere bu mükemmel fuarı sağladıkları ve bizi davet 

ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım Türk firmalarıyla 

güçlü bir iş birliği kurabiliriz. Bir kez daha teşekkür ederiz, burada 

bulunmak bir keyifti!

The name of my company is Chtaura. When I got the invitation to 

attend this exhibition, it was something new to me. So I said let me 

try and perhaps I can meet some new companies. When I am here it 

was like a jewel box. Almost every single person I met where the right 

people that I am looking for. I would like to thank the organisers for 

getting this excellent show and for inviting us. I hope we can start a 

strong business with Turkish companies. Thank you once again and 

thank you for having us!

FAWAZ ALMAZ

CHTAURA CO WLL  – Bahreyn / Bahrain

Firmamız Milano merkezli ithalat ve ihracat üzerine bir 

gıda firmasıdır. Türkiye’de yeni tedarikçiler bulabileceğimizi 

düşündüğümüz için buradayız. Çoğunlukla tatlı ürünlerle 

ilgileniyoruz. Türkiye’de çikolata veya pasta gibi tatlı ürünlerde iyi 

üreticiler olduğunu biliyoruz. Burada yeni tedarikçiler arıyoruz. 

Bence fuar iyi organize edilmiş, her şey çok açık ve organizasyon 

bize yeterince bilgi sağlıyor. Bizim için Türkiye yeni bir tedarik pazarı, 

bu yüzden iyi tedarikçiler bulduğumuzu düşünüyoruz ve bazılarıyla 

iş birliği içerisinde ilerleyebileceğimizi umuyoruz.

Our company is based near Milano and we are import export food 

company. We are here because we think that in Turkey we can find a 

new suppliers. We deal with mostly with the sweet products. We know 

that in Turkey, you are good producer of sweet product like chocolate 

product or pastry product. We are looking for new suppliers here. I 

think the exhibition is well organized, everything is very clear and the 

organization provide us enough information. For us, Turkey is a new 

sourcing market so we think we have found good suppliers and we 

hope we can go ahead with a cooperation someone over them.

DARIO ROSSI 

CONFLUENCIA SRL – İtalya / Italy



www.worldfood-istanbul.com 15

SATIN ALMA YETKİLİLERİ GÖRÜŞLERİ

HOSTED BUYER FEEDBACK

Gambia Tarım Ticareti Geliştirme Odası’nın kurucusu ve CEO’suyum. 

Odamız üyelikle yönetilen bir kuruluş. Bu kuruluşta iki bileşene 

sahibiz. Bunlardan biri kadınları ve gençleri tarım konusunda 

geliştirmek. İkinci bileşenimiz ise üyeler ve uluslararası ticari 

pazar arasındaki ticaret entegrasyonu. Ticaret entegrasyonundaki 

asıl beklentimiz insanımızı pazar içerisine daha çok dahil etmek 

ve onların uluslararası üreticilerle yeni anlaşmalar yapmasını 

sağlamak. WorldFood İstanbul’a ilk katılışım. Bu fuara üyelerimi 

getirmek harika. Türkiye’ye ise dördüncü kez gelişim ama bu seferki 

gerçekten olağanüstü. 

I’m the founder and CEO of the Gambia Chamber of Agribusiness 

Development. This is a chamber that is run by membership. We are 

into two components. One of them is improving women and youth in 

agricultural. Also the second component is trade integration between 

our members and international trade market. That is one of the 

reasons why we are here today in Turkey. One of our main expectation 

in trade integration is linking our people to the market, allowing them 

to do new deals with international manufacturers.  This is my first time 

attending WorldFood Istanbul. Bringing my members to this fair is 

excellent. That is my fourth time in Turkey but this one is exceptional, 

we really appreciate.

JOSEPH DACOSTA

PRIVATE SECTOR REPRESENTATIVE IN AGRIBUSINESS AND TRADE 

AND LOCAL COORDINDATOR-HEAD OF GAMBIA DELEGATION FOR 

WORLDFOOD ISTANBUL 2022  – Gambiya / Gambia

Firmamızın ismi Almuntad For Import and Distribution. Ben de 

firmanın CEO’suyum. Daveti kabul ederken Türk firmalarla ithalat 

işinde iş birliği yapmak istiyordum. Fuarda birçok firmayı tanıma 

şansı buldum ve gerçekten ürün kaliteleri beni çok etkiledi. Aynı 

zamanda dört veya beş firmayla iyi bir ilişki ve iş birliği yapacağımızı 

düşünüyorum. Beklentimin çok üzerinde harika bir fuardı. Fuar 

düzeni muhteşem ve ihtiyacımız olan bütün bilgi bize aktarıldı. 

Beklentilerimin çok üstünde bir fuar ve bulduğum kalite beni çok 

mutlu etti. Genel anlamda fuar şahane. 

The company name is Almuntad For Import and Distribution. I’m the 

CEO of the company. Truly, when I got the invitation I was planning to 

have some business with the Turkish companies and I was expecting 

to have good import business relations with them. Truly I have a good 

chance to know many companies here and they have very good product 

quality which impress me.  At the same time, I think we will have some 

good relations and business with at least four or five companies 

in Turkey. The expectation I have it was less than what I see. The 

expectation after what I see it was fantastic. The arrangement of the 

exhibition it was great and I think all the information that we need, we 

were supplied. My expectations was less than this I am very happy 

that I found the arrangement, the quality. The exhibition in in general 

is truly fantastic.

SAMIR ZABALAWI

ALMUNTAD FOR IMPORT AND DISTRIBUTION – Ürdün / Jordan
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FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ 

FOOD ARENA EVENTS

WorldFood İstanbul, 30. yılında da, sadece yeni iş ve ortaklık fırsatları yaratmadı, 

aynı zamanda bilgi ve ilham dolu etkinlikleriyle verimli bir fuar deneyimi 

sundu. Etkinlik Programı ile sektöre gerçekçi bir gelecek vizyonu göstererek, 

sürdürülebilir yatırımlar, teknolojik gelişmeler ve ihracat odaklı projeler için yol 

gösterici pek çok konuyu sahnesine taşıdı.

In its 30th year, WorldFood Istanbul not only created new business and partnership 

opportunities, but also offered a productive exhibition experience with its 

informative and inspiring events. Thanks to its event programme, WorldFood 

Istanbul displayed a realistic vision for the future of the sector and provided 

guidance on numerous issues on stage in terms of sustainable investments, 

technological developments and export-oriented projects.

İş Geliştirme Konferansı: Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde, sektör üst düzey yetkilileri ve uzmanlar, 
2023 Gıda sektörü yol haritası, yeni trendler, tedarik zinciri, güvenilir gıda, atıksız mutfak hareketi, girişimcilik, sosyal fayda 
ve sürdürülebilirlik gibi konu başlıklarını yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericilere yönelik 
panellerde mercek altına aldı.

Business Development Conference, Senior officials and experts from the sector focused on topics such as 2023 food sector 
road-map, new trends, supply chain, reliable food, waste-free kitchen movement, entrepreneurship, social benefits, and 
sustainability in their panels designed for foreign investors, local producers, buyers and decision makers, in cooperation with 
the institutions and organizations which shape the future of the sector.

Food Master Class Özel Fuar Turu: Gıda sektöründe sürdürülebilir uygulamaları ile dikkat çeken, atıkla mücadele eden 
servisler geliştiren, sağlıklı ve güvenilir ürünleriyle sektörde öncü olan firmaların arayışında olan sektör profesyonelleri GTD 
Başkanı Gürkan Boztepe, Çevre Mühendisi Akademisyen Doç. Dr. Efsun Dindar ve Şef, Yazar & Menü Danışmanı Jale Balcı 
moderatörlüğünde fuarı gezerek farklı gruplardan üretici firmaların stantlarında ziyaret edip tematik sohbetler eşliğinde 
yerinde ürünlerini deneyimlediler. 

Food Master Class Curated Exhibition Tour: Industries professionals, who were looking for companies that come to the fore 
with their sustainable practices in the food industry, develop services that fight against waste and lead the industry with their 
healthy and reliable products, took a tour under the moderation of Gürkan Boztepe, the President of GTD, Asst. Prof. Efsun 
Dindar, Environmental Engineer and Academician, and Jale Balcı, Chef, Writer and Menu Consultant, and were introduced to 
on-site product applications. 

Food Tech Garage Girişimciler Alanı: Avrupa Birliği ve European Institute of Innovation and Technology (EIT Food) tarafından 
desteklenen; Impact Hub Istanbul, Foodback.co ve Topraktan.co iş birliği ile gerçekleşen “Empowering Women in Agrifood - 
EWA” programının 2020-2021-2022 kadın girişimcileri fuarla eş zamanlı olarak Food Tech Garage alanında, sağlıklı, organik ve 
vegan ürünlerini, bioteknoloji, inovatif tarım uygulamalarını, sektöre özel teknolojik çözümlerini içeren yenilikçi projelerini, 
gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren servis ve hikayelerini sundular.

Food Tech Garage Start-Up Zone: We welcomed 10 women entrepreneurs who were eligible to take part in the Empowering 
Women in Agrifood (EWA) program supported by EIT.

Show Mutfağı Atıksız Menüler ve Şef Atölyeleri: Dünya gündeminin ve sektörün en öncelikli konusu olan ve pandemi 
döneminde özellikle gıda tedarik zincirinde yaşanan arz-talep sorunlarını da göz önüne alarak Sürdürülebilirlik konusunda 
farkındalığı artırmak ve sektöre ilham vermek için bu yıl yıldız şefler sağlıklı ve güvenilir ürünlere yönelik bilgi ve sıfır atık 
mutfak tüyolarını paylaştılar, gezegen dostu lezzetlerle tarifler hazırladılar.

Waste-Free Kitchen & Show Kitchen Chef Workshops, in order to raise awareness about sustainability and inspire the 
industry, celebrated star chefs shared their knowledge and zero waste kitchen tips for healthy and safe products, and 
prepared recipes with eco-friendly vegan flavors, also taking into consideration the supply-demand problems especially in 
the food supply chain during the pandemic period, which is the top priority of the world agenda and the industry.

2000+
ETKİNLİK

İZLEYİCİSİ

EVENT

ATTENDEES

22
SPONSOR

VE İŞ BİRLİĞİ

SPONSORSHIPS &

COLLABORATIONS

60+ 8
İŞ GELİŞTİRME

PANELİ

BUSINESS DEVELOPMENT

SESSIONS

3
SHOW MUTFAĞI

ŞEF ATÖLYESI

SHOW KITCHEN

CHEF WORKSHOPS

2
ÖZEL FUAR

TURLARI

CURATED EXHIBITION

TOURS

2
ÖDÜL

TÖRENİ

AWARD

CEREMONIES

UZMAN KONUŞMACI

VE ŞEF

EXPERT SPEAKERS

& CHEFS

10
KADIN GİRİŞİMCİ

SUNUMU

WOMEN START-UPS

PITCHES
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SEKTÖRE YÖN VEREN KONUŞMACILARIMIZ, 

GİRİŞİMCİLERİMİZ VE ŞEFLERİMİZ İLE TANIŞIN! 

MEET LEADING INDUSTRY EXPERT SPEAKERS, 

CHEFS AND START-UPS!

Can Demir 
Cansu Canan 

Özgen
Ahmet Özer

Ali Can
Ertem  

Ali Güler Aslı İçingür
Aysu 

Gürman 
Ayvaz 

Akbacak 
Prof. Dr. 

Aziz Ekşi
Bahar Akıncı Betül Bildik

Zeynep 
Gülşen

Yakup Avşar Yusuf Kılıç Yücel Yılmaz

Semra Ünal Seda Tarakçı
Sena Erol 
Özdemir

Sena Tarım
Sinem 

Salihoğlu
Şenol Özbay Tuğba Özbek Ünal Cenan

Necat 
Çuhadar 

Melisa Tokgöz 
Mutlu

Merve Yetiş Nur Çelik
Prof. Dr. 

Oğuz Özyaral 
Özlem Mekik

Özlem Tekin 
Ercan

Ramazan 
Bülbül

Pınar Alp Selin ArslanKoray Koçer

Gülşah 
Seyhan

Gürkan 
Boztepe

Fatma Aktaş
Gökay 

Çakıroğlu 
İrfan Donat İsmail Ay Jale Balcı Kazım Taycı 

Eyüp Kemal 
Sevinç

Fahrettin 
Birol Temel 

Eren Demirci

Celal Toprak Cem Aldağ Deniz Sapaz Deniz Yoldaç Dilara Üzünlü Duygu Aktaş
Duygu Özerson 

Elakdar
Ece Cankat

Doç. Dr. 
Efsun Dindar 

Elif 
Korkmazel

Emrah İnce
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YENİLİKÇİ MUTFAK AKIMLARININ İZİNDE: 

GELENEKSEL MUTFAKTAN YENİLİKÇİ MUTFAĞA

PURSUING INNOVATIVE CULINARY TRENDS:

FROM TRADITIONAL TO INNOVATIVE CUISINE

ÜRETİM VE TEDARİK ZİNCİRİNDE

GÜVENİLİR OLMAK

BECOMING RELIABLE IN

PRODUCTION AND SUPPLY CHAINS 

BAŞKANLAR OTURUMU: İHRACATIN KALBİNDEKİ 

GIDA SEKTÖRÜ VE 2023 YOL HARİTASI

PRESIDENT’S SESSION: FOOD INDUSTRY AT THE 

HEART OF EXPORT AND 2023 ROAD MAP

GIDA SEKTÖRÜNÜN İTİCİ GÜÇLERİ:

GİRİŞİMCİLİK, SOSYAL FAYDA VE İNOVASYON 

DRIVING FORCES OF THE FOOD INDUSTRY: 

ENTREPRENEURSHIP, SOCIAL BENEFIT

AND INNOVATION

İYİLİK YAP, GIDAYI KORU!

ÜRETİMDEN MASAYA İSRAFLA MÜCADELE

DO GOOD, SAVE FOOD! COMBATING WASTE

FROM PRODUCTION TO TABLE

PAZARYERLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR

TEDARİK TRENDLERİ 

SUSTAINABLE SUPPLY TRENDS

IN THE MARKETPLACE

İŞ GELİŞTİRME KONFERANSI

BUSINESS DEVELOPMENT CONFERENCE 

WorldFood 2022 Food Arena Etkinlikler Videosu

WorldFood 2022 Food Arena Events Video
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KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

SPEAKER FEEDBACK

Organizasyon firmamızın gayretli çalışmaları, faaliyetleri ve aynı 

zamanda fuar merkezimizin büyüklüğü ve alt yapısı ile organize 

olması WorldFood fuarına İHBİR olarak bizim de daha fazla 

konsantre olmamızı sağladı. Oldukça ciddi bir memnuniyet vardı ve 

ben de böyle bir fuar organizasyonunun içinde olmaktan büyük bir 

mutluluk duyuyorum. Parça parça küçük fuarlardansa birleşerek 

daha fazla katılımcının olduğu büyük fuarlara katılmanın bizler 

açısından daha faydalı olacağına inanıyorum. Bugün WorldFood 

bunun güzel bir örneği oldu.

The efforts and activities put together by our organization company, 

as well as the size and infrastructure of our exhibition center, helped 

us concentrate more on the WorldFood exhibition as İHBİR. We were 

thoroughly satisfied and I am very happy to have been a part of such 

an exhibition organization. I believe that it is more beneficial for 

us to come together and take part in large exhibitions that include 

more exhibitors, instead of a number of small exhibitions. Today, 

WorldFood provided us with a good example.

Kazım Taycı

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı

İHBİR, the Chair of the Executive Board

Bu sene WorldFood Gıda Fuarı’nın 30.’su yapıldı ve ben bu fuarın 

hem üretim tarafına hem de tedarik ve satış tarafına çok faydalı 

olduğuna inanıyorum. Hem kalabalık hem de katılımla beraber 

gerçekten çok başarılı bir fuar olduğunu düşünüyorum. Sektörde 

üretim, tedarik ve satış tarafında sürekli değişiklikler yaşanıyor 

ve bunun aslında yılda 1 defa olması biraz piyasayı zorluyor fakat 

günün sonunda buradaki tüm fuar katılımcıları ile birlikte işin nasıl 

yapıldığı, nerelere geldiği, yeni teknolojinin ne olduğu ve gerçekten 

yeni teknolojilerle birlikte yeni ürünlerin nasıl piyasaya girdiğini 

tek noktadan görebiliyoruz. Bizim için hem sektörün gelişimi hem 

de bu yapıyla birlikte ticaretin hızlanması anlamında çok faydalı 

olduğunu düşünüyoruz.

This year, the 30th edition of the WorldFood exhibition was held, and 

I believe that this exhibition is very beneficial for both the production 

and the supply and sales sides. I think this has been a very successful 

exhibition, both with the crowd and the exhibitors. There are constant 

changes in production, supply and sales in the sector, and the fact 

that this happens once every year creates a bit of a challenge for the 

market. But at the end of the day, together with all the exhibitors 

here, we are able to observe from a single point how the work is done, 

how much progress we made, what the new technologies are and 

how new products enter the market with new technologies. We think 

that this is very beneficial for us in terms of both the development 

of the sector and the acceleration of commerce with this structure.

Ali Can Ertem

CarrefourSA E-Ticaret Grup Müdürü

CarrefourSA E-Commerce Group Director

WorldFood İstanbul fuarına önceki yıllarda ziyaretçi olarak katılım 

gösterdik. Bu yıl ilk defa standımızla beraber burada olma fırsatı 

yakaladık. Türk üreticileri ve dünya genelinden pek çok farklı 

katılımcıyla beraber burada karşılaşıyor ve birleşiyor olmak çok 

kıymetli. Alibaba.com olarak bunun online versiyonunu yapıyoruz o 

yüzden yeni dünyada hem online hem offline girişimlerin bir arada 

olmasını çok kıymetli buluyorum. Yerel üreticilerin desteklenmesi 

çok önemli ve çok kıymetli. Bence WorldFood İstanbul fuarının 

en önemli yanlarından bir tanesi sektördeki kişilerin birbirlerine 

doğrudan temas edebiliyor ve birbirlerini tanıyabiliyor olmaları.

We took part in WorldFood Istanbul as attendees in previous years. 

This year, we had the opportunity participate with our own stand for 

the first time. I think it is very valuable that we get to meet and come 

together with Turkish manufacturers and many other exhibitors 

from around the world. At Alibaba.com, we are creating the online 

version of this, so I find it very valuable to have both online and offline 

initiatives together in this new world. Supporting local producers 

is very important and meaningful. In my opinion, one of the most 

important aspects of WorldFood Istanbul is that people from the 

industry can directly get into touch with and get to know each other.

Sinem Salihoğlu

Alibaba.com Türkiye Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti Yöneticisi

Alibaba.com Turkey, Marketing and Customer Satisfaction Director

WorldFood fuarı bu sene beklediğimden çok daha yoğun bir ilgiyle 

gerçekleşti. Gerçekten çok güzel katılımcılar vardı ve çok canlı 

geçti.  Sektörümüz için de gerçekten umutlandım ve her şeyin çok 

güzel olacağını düşünüyorum.

This year, the interest in WorldFood was much more intense than I 

expected. There were really great exhibitors and it was very vivid.  I 

was really hopeful for our sector, and I think everything will turn out 

very good.

Sena Erol Özdemir

Migros Ticaret A.Ş. Pazarlama İş Geliştirme &

“Sadece Migros’ta” Direktörü

Migros Ticaret A.Ş. Marketing, Business Development &

“Only at Migros” Director

WorldFood 2022 Konuşmacı Görüşleri Videoları

WorldFood 2022 Speaker Feedback Videos
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FOOD MASTER CLASS GASTRONOMİ TURİZMİ

UZMANLARI İLE SÖYLEŞİ & ÖZEL FUAR TURU

FOOD MASTER CLASS TALKS &

CURATED EXHIBITION TOUR

FOOD TECH GARAGE  GİRİŞİMCİLER ALANI

FOOD TECH GARAGE START-UP ZONE 

MASTER CLASS ÖZEL FUAR TURU KAPSAMINDA STANTLARI ZİYARET EDİLEN FİRMALAR
Exhibitors Visited During Master Class Curated Exhibition Tours

SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER İLE GIDA SEKTÖRÜNDE ATIKLA MÜCADELE EDEN SERVİSLER PEŞİNDE!
In Pursuit of Healthy & Reliable Products in the Food Industry & Services that Fight Waste
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SHOW MUTFAĞI ATIKSIZ MENÜLER

VE ŞEF ATÖLYELERİ

SHOW KITCHEN, WASTE-FREE KITCHEN AND 

CHEF WORKSHOPS

Show Mutfağı Şef Atölyeleri Ürün Tedarikçileri / Show Kitchen Chef Workshops Product Suppliers

GEZEGEN DOSTU ŞAŞIRTAN

VEGAN LEZZETLER 

AMAZING PLANET BASED

VEGAN FLAVORS

SIFIR ATIK HAREKETİNDEN İLHAMLA

YARATICI MEZELER 

CREATIVE APPETIZERS INSPIRED FROM

THE ZERO WASTE MOVEMENT

SIFIR ATIK HAREKETİNDEN İLHAMLA

YARATICI TATLILAR 

CREATIVE DESSERTS INSPIRED FROM

THE ZERO WASTE MOVEMENT

KATILIMCI SADAKAT ÖDÜLLERI 

EXHIBITOR LOYALTY AWARDS

WorldFood Istanbul, 30 yıllık serüveninde uzun soluklu katılımları ve yıllar içindeki katkılarıyla 

yanında olan, sektöre ilham ve güç veren fuar katılımcısı firmalarına gerçekleştirdiği ödül 

töreninde teşekkürlerini sundu. Sadakat Ödülleri Töreni’nin yanı sıra Güvenilir Ürün Platformu, 

tüketicinin sağlığı ile geleceğini güvenli bir şekilde devam ettirmeye ve bunu sağlayan ürünler 

tahsis etmeye liderlik eden firma ve kişilere “Ürün Güvenliğinde Sektöre Değer Katanlar” 

olarak teşekkürlerini WorldFood Istanbul sahnesinde sundu.

With the WorldFood Istanbul Exhibitor Loyalty Awards, companies that inspire and strengthen 

the industry with their long-term participation in the 30-year adventure of our exhibition 

were granted special awards.
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FOOD ARENA ETKİNLİKLERİ İŞ BİRLİKLERİ

FOOD ARENA EVENTS COLLABORATORS



www.worldfood-istanbul.com 23

Türkiye’nin tirajı yüksek ulusal gazetelerinde, sektörel yayınlar ve dijital platformlarında 

fuarın reklam, haber, röportaj çalışmaları

Ads, news, interviews and direct promotional materials about the exhibition in industry 

publications, newspapers and digital platforms

H “Türkiye küreselde daha güçlü        
bir oyuncu olabilir””
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TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI ULUSLARARASI GIDA ÜRÜNLERİ 

VE TEKNOLOJİLERİ FUARI-WORLDFOOD ISTANBUL, 1-4 EYLÜL 2022’DE 400’ÜN ÜZERİNDE 

YABANCI SATIN ALMA PROFESYONELİNİ İSTANBUL’DA AĞIRLAYACAK

30. WORLDFOOD ISTANBUL’DA HEDEF,

 H
yve Grup’un düzenlediği WorldFood Istanbul, bu yıl da 

önemli kurum ve kuruluşların iş birliğinde, sektöre yön 

veren gelişmeleri, yeni teknolojileri gündeme taşıya-

cak; etkinlikleriyle sektörün geleceğine yön verirken, 

keyifli bir fuar deneyimi sunacak. 

Perakende zincirleriyle yaş sebze-meyve üretici ve satıcılarına, sek-

törün tümüne dokunan pek çok marka ve üretici, bu yıl 30’uncu 

yaşını kutlayacak fuarda dünyayla buluşacak. 7 farklı formatta 

tasarlanan Food Arena etkinlik programında, sektörün gündemi, 

uzman isimlerle mercek altına alınacak. 

2021 yılında katılımcıların ve firmaların fuar aracılığıyla güçlü ticari 

başarılar elde etmesi, satışlarını kayda değer derecede artırmaları, 

bu yıl WorldFood Istanbul’a gösterilen katılımcı ilgisinin katlanma-

sı ile sonuçlandı.

70 ÜLKEDEN SATIN ALMA PROFESYONELİ GELİYOR
Önemli sektör ortakları iş birliğinde gerçekleşen WorldFood 

Istanbul, bu yıl da düzenleyeceği “VIP Alım Heyeti Programı” ile 

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, BDT Ülkeleri, Güney ve Kuzey 

Amerika, Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden ağırlıklı olmak 

üzere 400’ü aşkın davetli satın alma profesyonelini ağırlayacak. 

WorldFood Istanbul’a olan ilgiden hem mutlu hem de gurur 

olduklarını belirten Fuar Direktörü Semi Benbanaste, 2021’de 

elde ettikleri 650 milyon Euro’luk iş hacmini bu yıl hatırı sayılı 

biçimde geliştireceklerini söyledi: “Bu yıl 10 salonda 800’e 

yakın katılımcı ağırlayacağız. 70 ülkeden 400’den fazla satın 

alma profesyoneli İstanbul’a yeni iş birlikleri için gelecek. Şu an 

pandemi öncesi dönemi de geride bırakan bir ilgiyle karşı kar-

şıyayız. Aynı zamanda bu rakamlar, satış ekibimiz başta olmak 

üzere, hepimizin başarısı. Geçen yıl 650 milyon Euro’yu aşan iş 

hacmi imkânı sunan fuarımızda bu yıl bu rakamın en az 1 mil-

yar Euro’ya ulaşacağını öngörüyoruz. Yerli üreticilerimizi des-

teklemeyi ve ihracat hacimlerini artırmak için uygun fırsatları 

yaratmayı sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin ihracatının konjonktürel bir avantaja sahip olduğunu 

belirten Benbanaste, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tarım ve gıda 

tedarik ve ticaretinde önemli sıkıntılar beraberinde getirdi. Dünya 

gıda fiyatlarında artış hızlandı, tedarik güvenliği kırılganlaştı. Birçok 

üründe tedarik kanalları değişmeye başladı. Türkiye bu koşullar 

içinde tarım ve gıda ürünlerinde önemli bir üretici ve ihracatçı ülke 

GIDA

32 www.platinonline.com

Hasan Kuş / hasan.kus@platinonline.com

konumunda. Lojistik ve ulaştırma altyapısını geliştiriyor. Türkiye’nin 

de ihracatı büyümesini sürdürüyor.” dedi.

Türkiye’nin tarım ve gıda ürünleri ihracatının, yılın ilk yarısında 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artış gösterdiğini hatır-

latan Benbanaste, gıda kaybını önleyen, karbon ayak izini azaltan 

yeni nesil yöntemler ve küresel iklim değişikliğini gözetecek üretim 

yaklaşımları ile Türkiye’nin küresel gıda ve tarım sektöründe daha 

güçlü bir oyuncu olabileceğini sözlerine ekledi.
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TANITIM ÇALIŞMALARI

PROMOTIONAL CAMPAIGNS

8.917.141

3.527.744

Yazılı basın erişim değeri

Total reach of our printed media efforts

Dijital basın erişim değeri

Total reach of our digital media efforts
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AÇIK HAVA REKLAM MECRALARI

OUTDOOR PROMOTIONAL CAMPAIGNS

100

150

1

İBB elektrik direği

Istanbul Municipality electric poles

afiş

posters

üst geçit

overpass

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ & WORLDFOOD İSTANBUL İŞ BİRLİĞİ

ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY & WORLDFOOD ISTANBUL COLLABORATION
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SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI

SOCIAL MEDIA
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DİJİTAL KAMPANYALAR

DIGITAL CAMPAIGNS

60.162.957 

160

Dijital Kampanyaların Görüntülenme Sayısı

Total views on our digital campaigns

Farklı firma için hazırlanan Co-Marketing çalışması ile

dijital mecralarda marka farkındalığı arttırıldı.

unique co-marketing campaigns with exhibiting companies 

on digital channels for brand awareness purposes
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ORGANİZATÖR

ORGANISER

Hyve Turkey, 14 ülkede 17 global ofisi ve 1.000’in üzerinde deneyimli personeliyle 

dünya genelinde 120’nin üzerinde fuar ve konferans düzenleyen uluslararası 

fuarcılık şirketi Hyve Group’un Türkiye ofisidir.

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 

130 exhibitions and conferences 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), taking its strength from global network in the region.

WorldFood İstanbul

6 - 9 Eylül / September 2023

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


