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

354
29
11

katılımcı
exhibitor
katılımcı ülke
countries and regions
ülke pavilyonları
national pavilions

Afganistan, Cezayir, Çin, Hindistan,
Kore Cumhuriyeti, Meksika, Moldovya,
Pakistan, Peru, Sri Lanka, Tunus
Afghanistan, Algeria, China, India, Mexico,
Moldova, Pakistan, Peru, Republic of
Korea, Sri Lanka, Tunisia

En çok katılım gösteren 10 ülke
Top 10 exhibiting countries

Türkiye
Turkey

Kore
Korea

Çin
China

Hindistan
India

Meksika
Mexico

Cezayir
Algeria

Tunus
Tunisia

Sri Lanka
Sri Lanka

Moldova
Moldova

Tayland
Thialand

236

21

13

12

10

10

5

5

5
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companies
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companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

ﬁrma
companies

Katılımcı Proﬁli
Exhibitors Proﬁle

temel gıdalar ve yağlar
grocery & oils

şekerli mamüller
confectionery

gıda bileşenleri
food ingredients

şekerli ve unlu
mamüller & kuruyemiş
confectionery & nuts

içecekler
beverages

alkollü içecekler
alcoholic beverages

süt ve süt ürünleri
milk and dairy

et ve tavuk ürünleri
meat and poultry

yaş meyve ve sebze
fruits & vegetables

deniz ürünleri
seafood

dondurulmuş ürünler
frozen food

soğuk zincir lojistiği
coldchain
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KATILIMCI ANKET SONUÇLARI
EXHIBITOR SURVEY RESULTS

%91

Katılımcıların %91’i, 2018 yılında
fuara katılacaklarını belirtti.
91% of the Exhibitors are likely to
exhibit next year.

%85

Katılımcıların %85’in katılım
amaçlarının karşılandığını belitti.
85% of the Exhibitors were met
overall exhibiting objectives

www.worldfood-istanbul.com

%86

Katılımcıların %86’sı, standlarını
ziyaret eden nitelikli ziyaretçi
sayısından memnun olduklarını
belirtti.
86% of the Exhibitors stated that
they were happy with the number
of professional visitors whom they
interacted with.

%82

Katılımcıların %82’si genel olarak
fuardan memnun ayrıldıklarını
belirtti.
82% of the Exhibitors were
VT]TaP[[hbPcXb TSfXcWcWT
exhibition.
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ
EXHIBITOR FEEDBACK

“WorldFood Istanbul’a geçen yıldan sonra
bu yıl 2.kez katıldık. Yeni müşteriler bulmak,
ürünümüzün bilinirliğini sağlamak için katıldık.
Fuara ilişkin hedeﬂerimize ulaştık. Yurtdışı
ağırlıklı bir ziyaretçi proﬁli var. Daha çok ihracat
ve satınalma ağırlıklı geliyorlar. Fuardan genel
olarak memnunuz, her şey gayet güzel.”
“This is our 2nd consecutive attendance to
WorldFood Istanbul. Our purpose of attendance
was to ﬁnd new clients and put our product on the
map. We reached all of our goals related to the
exhibition. The visitor proﬁle mostly consisted
of foreigners coming for the purposes of export
and purchasing. Generally, we are pleased with
the exhibition; everything is smooth.”
Kaan Tamer
Sunar Pazarlama Uzmanı
Sunar Marketing Specialist

“WorldFood Istanbul’a üst üste 4.kez katılıyoruz. Ünifo Gıda olarak
sahip olduğumuz modern teknoloji, yüksek kalite standartları ve
yenilikçi yöntemler ile iç ve dış pazara hizmet veriyoruz. Tamamen
hazır yemek üretimi amacıyla kurulduk. Ürünlerimizi bu fuarda
sergileme fırsatı buluyoruz. Aslında fuarda bir bakıma yeni
ürünlerimizin lansmanını yapıyoruz. Tada markası ile perakendede
tüketicilerimizle buluşuyoruz. Hazır tavuk, humus, ve insanların
“ısıt ve ye” yöntemiyle yiyebilecekleri hazır yemekler üretiyoruz.
Yeni birçok ürünle etkinlikte boy gösteriyoruz. WorldFood Istanbul,
hedeﬂerimize ulaşma anlamında çok değerli geçti. Doğru tüketici
ile doğru yerde buluştuk. Bu anlamda bizim için çok olumlu bir
organizasyon oldu. Müşteri portföyümüzü genişletmek için çıkış
yakalamış olduk.”
“We are attending WorldFood Istanbul for the 4th consecutive time.
As Ünifo Gıda, we serve domestic and foreign markets with our
modern technology, high quality standards and innovative methods.
Our purpose of establishment is based solely on the production of
convenience food. At this exhibition, we have the chance to exhibit
our products. In a way, we are performing the launch of our new
products here. With the Tada brand, we meet our consumers in retail.
We produce convenience chicken, hummus and food that people can
consume with the “heat-and-eat” method. We attend the exhibition
with many of our newest products. WorldFood Istanbul was a huge
success in terms of reaching our goals. We met the right consumer at
the right time; so it was a very positive exhibition for us. We had the
opportunity to expand our client portfolio.”
Meral Tek
Ünifo Gıda Pazarlama Müdürü
Ünifo Gıda Marketing Manager
“WorldFood Istanbul’a 2.kez katılıyoruz. Burada yeni çıkaracağımız
ürünlerin lansmanlarını yapıyoruz. Bayilerimiz WorldFood Istanbul’u
ziyaret ediyor ve yeni ürünlerimizi görme fırsatı buluyor. Fuarda iç
ve dış piyasada bağlantılar kurmayı amaçlıyoruz. Fuar gayet keyiﬂi
geçiyor. Bu yıl yabancı ağırlıklı bir ziyaretçi proﬁli var.”
“This is our 2nd time attending WorldFood Istanbul. Here, we perform
the launch of our new products. Our dealers visit WorldFood Istanbul
and see our new products. With our attendance, we aim to establish
connections in domestic and foreign markets. This year, the visitor
proﬁle mostly consists of foreigners.”
Emine Erbaşı
Altaylar Grup Marka ve Lisans Yöneticisi
Altaylar Group Brand and License Manager

4

www.worldfood-istanbul.com

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

13.198
ziyaretçi / visitors

97

ülke / country

2.082

yabancı ziyaretçi / international visitors

Ziyaretçi Proﬁli
Visitors Proﬁle
Gıda Toptancısı ve Dağıtıcısı
Food Wholesale and Distribution
Gıda Perakendecisi
Food Retail
HoReCa (Hotel-Restoran-Cafe)
HoReCa
Gıda Maddeleri Üretimi
Foodstuffs Production

32

alım heyeti
hosted buyer

Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Beyaz Rusya, BosnaHersek, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Irak, İsveç, Japonya, Katar, Kazakistan,
KKTC, Kore, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Ruanda,
Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Ürdün, Yunanistan
Afghanistan, Germany, Australia, Azerbaijan,UAE, Bahrain, Belarus, BosniaHerzegovina, Algeria, Ethiopia, Palestine, India, Iraq, Sweden, Japan, Qatar, Kazakhstan,
TRNC, Korea, Kosovo, Kuwait, Libya,Lebanon, Egypt, Uzbekistan, Pakistan, Rwanda,
Sudan, Saudi Arabia, Taiwan, Jordan, Greece

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

Ziyaret Amaçları
Purpose of visiting the exhibition

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

%37

%30

410 ziyaretçi / visitors

1.902 ziyaretçi / visitors
Genel bilgi edinmek
To obtain general information
1.313 ziyaretçi / visitors
Kişisel ilgi
Personal interest

Ürün ve hizmet tanıtmak
To promote my own products
and services

10 ziyaretçi / visitors
%6

360 ziyaretçi / visitors
Eğitimsel nedenler
Educational purposes

%20
%6 %1

Gelecek yıl katılmaya yönelik
araştırma yapmak
To investigate the opportunity to
participate in next year

Ziyaretçilerin Firmalarındaki Görevi
Visitor Proﬁles by Level of Responsibility

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

579 ziyaretçi / visitors
Aşçı
The Chef

%42

484 ziyaretçi / visitors
Satış ve Pazarlama Müdür
Sales & Marketing Manager

183 ziyaretçi / visitors
Satın Alma Müdürü
Purchasing Manager

6

%17
%7

240 ziyaretçi / visitors
Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisi,
Veteriner
Food, Chemical and Agriculture
Engineer, Veterinary

%6

%8
%20

193 ziyaretçi / visitors
Medya Mensubu
Media Representative
www.worldfood-istanbul.com

ZİYARETÇİLER HAKKINDA
ABOUT THE VISITORS

Ziyaretçilerin İlgilendiği Ürün Grupları
Products of interest to visitors
%50

5.172

ziyaretçi / visitors

%49

5.098

ziyaretçi / visitors

3.945

ziyaretçi / visitors

%36

3.777

ziyaretçi / visitors

3.110

ziyaretçi / visitors

Yaş Meyve
ve Sebze
Fruits &
Vegetables

www.worldfood-istanbul.com

%23

2.390

ziyaretçi / visitors

Deniz
Ürünleri
Seafood

%43

4.511

ziyaretçi / visitors

Temel Gıdalar
ve Yağlar
Grocery & Oils

%35

3.648

ziyaretçi / visitors

Süt ve Süt
Ürünleri
Milk and
Dairy

Dondurulmuş
Ürünler
Frozen Food

Gıda Bileşenleri
Food Ingredients

%30

4.724

ziyaretçi / visitors

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

İçecekler
Beverages

%38

%45

%4

Şekerli
Mamüller
Confectionery

%31

3.180

ziyaretçi / visitors

Et ve Tavuk
Ürünleri
Meat &
Poultry

393

ziyaretçi / visitors
Diğer Gıda
Ürünleri ve
Teknolojileri
Other Food
Products &
Technologies
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ZİYARETÇİ ANKET SONUÇLARI
VISITOR SURVEY RESULTS

8

%93

Ziyaretçilerin %93’ü, 2018 yılında
fuara katılacaklarını belirtti.
93% of the Visitors are likely to
exhibit next year.

%63

Ziyaretçilerin %63’ü yeni tedarikçi
ve iş ortakları bulduğunu belirtti.
63% of the Visitors sourced new
suppliers and business partners.

%82

Ziyaretçilerin 82’si genel olarak
fuardan memnun ayrıldıklarını
belirtti.
82% of the Visitors were generally
bPcXb TSfXcWcWTTgWXQXcX^]

%60

Ziyaretçilerin %60’ı yeni ürün ve
yenilikleri gördüğünü belirtti.
60% of the Visitors saw new
products and innovation.

www.worldfood-istanbul.com

ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ
VISITOR FEEDBACK
“WorldFood Istanbul’dan organizasyondaki görevli arkadaşlar
vesilesiyle haberim oldu. Yeni tedarikçiler veya müşteriler bulmak
amacıyla fuarı ziyaret ettim. Katılımcı proﬁlden memnunum.
Gelecek yıl WorldFood Istanbul’da stand açmayı düşünüyoruz. Fuar
genel olarak gayet güzel, herhangi bir problem bulunmuyor.”
“I learned about WorldFood Istanbul thanks to our colleagues in the
organization. I visited the exhibition to ﬁnd new suppliers/clients. I
am pleased with the exhibitor proﬁle. Next year, we plan on opening
a stand at WorldFood Istanbul. Overall, the exhibition is very good; no
problems at all.”
Fadime Aydın
Kılıç Tarım Gıda Hafriyat Petrol Tur. San. Ltd. Şti.

“WorldFood Istanbul’dan bir arkadaşım vesilesiyle haberdar oldum.
Yeni bağlantılar kurmak ve yurtdışından gelen ﬁrmalarla işbirliği
yapabilmek amacıyla fuara geldik. Katılımcı proﬁline baktığımızda
genelde yabancı ﬁrmaların olduğunu görüyoruz, memnun kaldığımı
söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl da katılımcı olarak burada olacağız.”
“I learned about WorldFood Istanbul thanks to a friend. We came
to the exhibition to establish new connections and cooperate with
foreign companies. When we look at the exhibitor proﬁle, we mostly
see foreign companies; with which I am very pleased. Next year, we
will attend the exhibition as exhibitors.”
Orkun Çelik
Dada Gıda

“Mail adresime düzenli olarak gelen mailler vasıtasıyla WorldFood
Istanbul’dan haberdar oldum. Kullandığımız ürünlerin tedariğinde
üretici bulmak amacıyla fuarı ziyaret ettim. Önümüzdeki yıl burada
katılımcı olmak istiyoruz. Bu yılki organizasyonda ulusal markaların
sayısının fazla olması göze çarptı. ”
“I learned about WorldFood Istanbul thanks to the regular mailing
to my e-mail address. I visited the exhibition to ﬁnd producers for
the supply of the products that we use. Next year, we want to come
back as exhibitors. This year, it was apparent that there were many
national brands.”
Mehmet Arif Baydar
Bay Şeker Gıda Tic. A.Ş.

www.worldfood-istanbul.com
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ETKİNLİKLER
EVENTS
Türk gıda sektöründeki en son ürün, hizmet ve teknolojilerin
sergilenmesine öncülük eden WorldFood Istanbul, fuarla eş
zamanlı düzenlenen etkinlik programları ile gıda sektörüne birçok
farklı konuda bilgi akışı sağladı, katılımcı ve ziyaretçilerine gıda
sektörünün geleceğini anlattı ve farkındalık yarattı.
WorldFood Istanbul has pioneered the exhibition of the latest
products, services and technologies in the Turkish food sector to this
day, provided information on many different topics to the food sector
with the events program, which was held simultaneously with the
exhibition, showed its exhibitors and visitors the future of food sector
and created awareness.

Food Show

Konferanslar
Conferences

Hosted Buyer
Programme

10

Retail Center

HoReCa

www.worldfood-istanbul.com

WORLDFOOD ISTANBUL
FOOD SHOW

58

Chef / Chefs

3
gün boyunca
over days

iTQi – Üstün Lezzet Ödüllü Ürünlerle
Tadımlık Pişirimler
iTQi – Sample Cooking with Superior
Taste Awarded Products

iTQi – Üstün Lezzet Ödülleri
Konferansı
iTQi – Superior Taste Awards
Conference

İş ortakları
Co-organisers and partners

www.worldfood-istanbul.com
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KONFERANSLAR
CONFERENCES

Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Mevzuatı, Sağlık ve Beslenme Beyanları
Turkish Food Codex Labeling Legislation, Health and Nourishment Claims
Gıda Kodeks Daire Başkanlığı
Department of Food Codex

Gıda Ürünleri İthalat Mevzuatı
Food Products Import Legislation
Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı
Deportment of Border Inspection for Plant & Plant Products

”Sorumlu Tedarik = Sürdürülebilir Tarım, Ürettiğimiz her üründen sorumluyuz”
“Responsible Supply = Sustainable Agriculture, we are responsible for each of the products that we produce”
PepsiCo Türkiye
PepsiCo Turkey

Soğuk Zincir Ürünlerin Depolanma ve Taşımacılığındaki ısı takibi, “İndikatör etiketleri”
Heat Monitoring for Storage and Carriage of Cold Chain Products, “Indicator Labels”
Tempix İndikatör Etiketleri
Tempix

Türk Gıda ve İçecek Sektörü, Tüketici ve Trendler
Turkish Food and Beverage Sector, Consumers and Trends
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu
Federation of Food & Drink Industry Associations of Turkey
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RETAIL CENTER - PERAKENDE VE
ZİNCİR MARKET İŞ GÖRÜŞMELERİ
RETAIL CENTER - B2B MEETINGS

Uluslararası satın alma heyetinin ağırlandığı ve B2B iş görüşmelerinin
organize edildiği Retail Center (Perakende ve Zincir Market iş
görüşmeleri) alanı, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Sudan ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen satın alma heyetleri ile farklı
işbirliklerini mümkün kıldı.
The Retail Center area, where the international hosted buyer
delegation were hosted and the B2B meetings were held, enabled
different partnerships with hosted buyer delegation from Azerbaijan,
Kazakhstan, Uzbekistan, Sudan and the United Arab Emirates.

Retail Center Katılımcıları
Participants of the Retail Centre included

www.worldfood-istanbul.com
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ORGANİZATÖR
ORGANISER
ITE Turkey, 20 ülkede 32 oﬁsi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle
dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, uluslararası
fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye oﬁsidir. Türkiye’nin lider
sektörlerinde lider fuar organizasyonları düzenleyen ITE Turkey, YEM
Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve Platform
Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır.

Organizatör / Organiser

WorldFood Istanbul
5-8 Eylül / September 2018
Tüyap, Büyükçekmece / İstanbul
Detaylı bilgi için
For more information
+90 212 291 83 10

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, demiryolu teknolojileri, raylı sistemler
ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen ITE
Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup
şirketleri arasında yer aldığı ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE
Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı
her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve
satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda
bulunuyor.

ITE Turkey is the Turkey ofﬁce of the international exhibition
company ITE Group, which organizes more than 240 exhibitions and
conferences per year worldwide with 32 ofﬁces in 20 countries and
more than 1,000 experienced personnel. ITE Turkey, who organizes
leading exhibition organizations in leading sectors of Turkey, consists
of YEM Exhibitions, EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri,
Platform Uluslararası Fuarcılık and TF Fuarcılık companies.
ITE Turkey, who organizes the leading exhibitions of Turkey in sectors
of construction, tourism, cosmetics, food, rail systems and logistics,
takes its strength from the global network of ITE Group along with
its experience in Turkey and the region. ITE Turkey, creates new
business, cooperation and purchasing opportunities in exhibitions by
transferring its strong global network in the exhibition sector to each
and every sector it is included in and supports the development of
these sectors.

Bizi takip edin
Follow us

14

www.worldfood-istanbul.com

