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Gıda, ambalaj, gıda teknolojileri ve soğuk zincir sektörleri
1 - 4 Eylül’de pek çok yenilikle bu fuarlarda bir araya geliyor!

WorldFood Istanbul 2016 pek çok yenilikle
sektörü buluşturacak...
Gıda ve ambalaj sektörlerinin zirvesi 24. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood Istanbul ve 31. Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Teknolojileri
Fuarı - Ipack Turkey; 1 - 4 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi, CNR Expo’da gerçekleşecek.
Bu yıl fuar kapsamında pek çok yenilik ve ilki de beraberinde getirecek olan WorldFood
Istanbul’da, Konuk Ülke Kenya Toplantısı, Retail Center Etkinlikleri, ColdChain Expo Eurasia
ve WorldFoodTech özel bölümleri, yurtdışı alım heyetleri ikili görüşmeleri ve fuar süresinde
yoğun bir programda gerçekleşecek olan konferans ve etkinlikler sektöre katkı sağlayacak.
Doğu Afrika’nın önemli ulaşım ve finans merkezlerinden biri olan ve ihracatının %65’ini tarım
sektörü oluşturan Kenya; Malezya, Azerbaycan ve Kosova’dan sonra WorldFood Istanbul’da
bu yıl Konuk Ülke olarak ağırlanacak. Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK) Türkiye – Afrika
İş Konseyleri işbirliği ile gerçekleşecek “Konuk Ülke Kenya Projesi”yle; Türkiye ve Kenya
arasındaki gıda ticaretinin geliştirilmesi ve Türk gıda üreticilerinin ihracatına destek
sağlanması hedefleniyor.
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’in bünyesinde yer alan
EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen WorldFood Istanbul ve Ipack Turkey,
“Konuk Ülke Projesi”nde bu yıl, ekonomisinin %27’sini tarım sektörü oluşturan Kenya’yı
ağırlayacak. Proje kapsamında DEİK Türkiye – Afrika İş Konseyleri işbirliğiyle düzenlenecek
“Kenya - Türkiye Gıda Forumu”nun ardından, Afrika ve Kenya’dan gelecek satın alma
heyetleri, fuar katılımcı firmaların temsilcileriyle “İkili İş Görüşmeleri Toplantısı”nda bir araya
gelecek.
Bu yıl fuarda iki yeni bölüm açılıyor!
Bu yıl ilk kez bünyesine iki yeni özel bölümü dâhil eden fuarlar, katılımcı ve ziyaretçilerini Soğuk
Zincir, Depolama Sistemleri, Soğutma, Havalandırma ve Lojistik Özel Bölümü - ColdChain

Expo Eurasia” ve Gıda İşleme Makine ve Ekipmanları Özel Bölümü - WorldFoodTech ile
buluşturacak. WorldFood Istanbul kapsamında yer alan Gıda Katkıları Özel Bölümü
“Ingredients Turkey” de bu yıl da yine fuarda yerini alacak.
Uluslararası Süpermarket Zincirlerinin Satınalmacıları bu fuarda!
Fuar alanında bu yıl ilk kez yer alacak olan “Retail Center”; fuar katılımcılarını, sektörün
uluslararası lider süpermarket zinciri temsilcileri ile bir araya getirecek. Azerbaycan, Kazakistan
ve Ukrayna’nın aralarında bulunduğu sektörün yerel ve uluslararası lider perakendecileriyle
gerçekleşecek Retail Center’daki görüşmeler, fuar süresince devam edecek ve sadece fuar
katılımcılarına özel olacak. Retail Center’da yapılacak iş görüşmeleri, fuar katılımcı firmalarına
yeni iş ve işbirliği fırsatı sunacak.” dedi.
WorldFood Istanbul için 48 ülkeden Alım Heyeti geliyor!
Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları
yaratılması amacıyla düzenlenen ve bu yıl 48 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek T.C. Ekonomi
Bakanlığı “Alım Heyetleri Programı”nın yanı sıra, ITE Turkey ev sahipliğinde Afrika ve hedef
pazarlardan da Alım heyetleri ağırlanacak.
Ipack Turkey’de ise alım heyeti programı 32 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ülke çapında
sektörün tüm paydaşlarının birbiri ile etkin bir biçimde iletişime geçebilmesi, sektördeki tüm
yeniliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faaliyetlerin artması amacıyla
düzenlenen "Yurtiçi Alım Heyetleri Programı" da fuarlarda gerçekleştirilecek etkinlikler
arasında yer alacak.
Fuar süresince yoğun bir programla gerçekleşecek konferanslarda ise; sektörün konusunda uzman
konuşmacıları ve yetkilileri “Türkiye’nin Gıda İthalat Politikaları ve Uygulama Esasları”,
“Bakliyat Yılı Projesi”, “Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiketleme Yöntemleri ve Tüketicilerin
Bilgilendirilmesi”, “Yerel Zincirlerin Gıda Perakendesindeki Durumu” vb. gibi konular ele
alınacak.
ITE Turkey Hızlı Tüketim & Enerji Grup Direktörü Atilla Marangozoğlu; “Bu yıl 131
milyon dolar ihracat rakamına ulaşılan Kenya, DEİK işbirliği ile düzenlenecek “Konuk Ülke
Projesi” kapsamında ağırlanacak. Çay ve kahve başta olmak üzere tropik meyveler, mısır, şeker,
bezelye ve patates ihracatında dünyada önemli bir paya sahip olan Kenya’nın “Konuk Ülke”
olarak ağırlanmasının iki ülke arasındaki gıda sektörü ticaretinin büyümesinde etkili olacak.
Fuar kapsamında düzenlenecek “Kenya - Türkiye Gıda Forumu” Kenya’da yatırım yapan ve
yatırım yapmış kişi ve kurumların tecrübelerini paylaşacağı verimli bir platform olacak. Afrika
ve Kenya’dan gelecek satın alma heyetleri, fuar katılımcı firmaların temsilcileriyle “İkili İş

Görüşmeleri Toplantısı”nda bir araya gelecek. Fuarlarda; Azerbaycan, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Hindistan, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Kore,
Lübnan, Malezya, Fas, Peru, Portekiz, İspanya, İtalya, İrlanda, Çin, Sri Lanka, Tayland, Tunus,
Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dahil olduğu 45 ülkeden 600’ün üzerinde katılımcı
firmayı, binlerce ürün, hizmet ve teknolojisini 16.000’i aşkın ziyaretçi ile buluşturmayı
hedefliyoruz
www.worldfood-istanbul.com www.ipackturkey.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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