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WorldFood Istanbul, fuar kapsamında düzenlediği etkinliklerle gıda
sektörünün önemine vurgu yapıyor…

WorldFood Istanbul
“Dünya Gıda Günü”nü kutluyor!
Her yıl 16 Ekim “Dünya Gıda Günü” olarak kutlanıyor. 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) doğum günü de sayılan bu gün kapsamında; gıda dağılımı
için dünya genelinde farkındalık yaratmak, herkesin gıda güvenliğine ve gıda ürünlerine
ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla yıl boyunca FAO üyesi ülkelerde çeşitli etkinlikler
düzenleniyor.
24 yıldır gıda sektörünün en son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği WorldFood
Istanbul, fuarla eş zamanlı düzenlenen konferans programı ile gıda sektörüne birçok farklı
konuda bilgi akışı sağlıyor, katılımcı ve ziyaretçilerine gıda sektörünün geleceğini anlatıyor ve
farkındalık yaratıyor.
Türkiye’nin lider sektörlerinde, lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’in bünyesinde yer alan
EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen WorldFood Istanbul; Türkiye’nin en
büyük gıda buluşması olma özelliği taşıyarak “Dünya Gıda Günü’nün büyük bir özenle ele aldığı
konuları düzenlenen fuar döneminde düzenlenen etkinliklerle katılımcı ve ziyaretçilerine sunuyor.
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, TGDF - Türkiye Gıda ve
İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, KOSGEB, TÜGİDER ve PAKDER tarafından da
desteklenen fuar; gıda ürünlerinin üretim aşamasından, tüketiciye ulaşmasına kadar tüm
süreçlerdeki ürün, hizmet ve teknolojileri aynı çatı altında topluyor.
ITE Turkey Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü Atilla Marangozoğlu; “Milli gelirimizin
%14'ü, ihracatın % 15’i ve istihdamın yaklaşık %40’ı tarım sektöründen karşılanan ülkemizde
gıda sektörü; 290 milyar liraya yaklaşan cirosu ve 410 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin
lokomotif sektörü… Gıda sektörü sürekli büyüyor ve gelişiyor. Ancak bugünlerde sektör ile ilgili
en çok dikkatleri üzerine çeken şey; önümüzdeki 40 yıl içinde dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacak
olması ve beraberinde gıda üretimine olan ihtiyacın da sürekli artış göstereceği. Tüm dünya için
sektörün önemine dikkat çekmek amacı ile her yıl 16 Ekim’de “Dünya Gıda Günü” etkinlikleri
düzenleniyor. Etkinlikler; gıda sektörünün dünyamızda yaşanan açlığa ve insanlığın en temel

ihtiyacı olan gıda üretimine ve gıda güvencesine dikkat çekmek amacı taşıyor. İklim değişikliği ve
kuraklık, gıdaya olan talebin artması, tarım sektörüne yeterli yatırımın yapılmaması gibi birçok
etken dünyada açlık ve yetersiz beslenmeye neden oluyor. Dolayısıyla gıda üretiminin en verimli
haliyle yapılabilmesi, ülkeler arası ithalat ve ihracatın artarak daha sağlıklı gıda dağılımının
sağlanması, gıdaların en güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılması günden güne daha da önem
kazanıyor. Bizde 24 yıldır düzenlediğimiz WorldFood Istanbul fuarımızla ve fuar kapsamında
düzenlediğimiz sektörel etkinliklerimizle gıda bilincinin giderek artmasına katkı sağlamayı amaç
ediniyoruz. 2017 yılında 25’incisini düzenleyeceğimiz fuarımızda gıda sektörünün gelişim
sürecine artı değer kazandırarak, uluslararası işbirliği imkânları sunmayı ve ülkeler arası
ihracatı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
ColdChain Expo Eurasia ve Ingredients Turkey özel bölümlerinin de yer aldığı
25. WorldFood Istanbul, 7 – 10 Eylül 2017 tarihinde yeni adresi Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek.
www.worldfood-istanbul.com
EUF – E Uluslararası Fuarcılık ve ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş., ambalaj, enerji, iş
makinaları, gıda, mobilya, kırtasiye, promosyon, su ve atıksu arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde
1999 yılından fuarlar düzenlemektedir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.’nin küresel bilgi ağı,
tecrübesi ve global işbirliklerinin de desteğiyle EUF A.Ş.; ANKOMAK (Uluslararası İş Makineleri, Yapı
Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, IPACK TURKEY (Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme
Sistemleri Fuarı), IWE ISTANBUL WATER EXPO (Istanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve
Konferans, EMITT ( Doğu Akdeniz Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASIA RAIL ( Uluslararası Demiryolu, Hafif
Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), GLOBAL OIL & GAS TURKEY (Türkiye Uluslararası Petrol & Gaz
Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL’u (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı)
gerçekleştirmektedir.
ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey, 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, Ekin
Fuar, Platform Uluslararası Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır.
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve inşaat makineleri, 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. 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli
personeliyle dünya çapında yılda 240’ı aşkın fuar ve konferans düzenleyen ITE Group Plc.’nin Türkiye ofisi olan
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.
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