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Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - WorldFood Istanbul;
7-10 Eylül 2017’de gıda sektörünün bir araya getirecek…

WorldFood Istanbul,
25. yılında
yeni adresi “Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi”nde!
Gıda ürünleri ve teknolojileri sektörünün buluşma noktası olan Uluslararası Gıda Ürünleri ve
Teknoloji Fuarı - WorldFood Istanbul, bu yıl 25. kez sektörü bir araya getirecek. Fuar;
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri
Federasyonu (TGDF), KOSGEB, TÜGİDER ve PAKDER tarafından destekleniyor. 500’e
yakın yerli - yabancı firma ve 1.200’den fazla markanın en son ürün, hizmet ve teknolojilerinin
sergileneceği fuar; bu yıl yeni adresi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’in grup şirketleri arasında yer
alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen WorldFood Istanbul; gıda ürünleri ve
teknolojileri ile ilgili en son ürün, hizmet ve teknolojileri aynı platformda bir araya getiriyor. Üretim
değeri, istihdama sağladığı katkı, ihracat ve dış ticareti karşılama oranıyla Türkiye’nin lokomotif
sektörlerinden olan gıda sektörünü hep bir adım ileriye taşımayı hedefleyen fuar, eşzamanlı
düzenlenen etkinliklerle katılımcılarına yeni pazarlarda iş yapma fırsatı sunuyor. Fuar kapsamında
gerçekleşen görüşmeler gıda sektörünün ihracatının artmasına katkı sağlarken ve düzenlenen
konferanslarla da sektöre bilgi akışı sağlanıyor.
Fuar destekçileri arasında yer alan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’nun
(TGDF), 3. Olağan Mali Genel Kurulu’nda açılış konuşmasını yapan TGDF Yönetim Kurulu
Başkanı Şemsi Kopuz: “Gıda sektörünün GSYİH içerisinde 290 milyar liraya yaklaşan payı, 42
binin üzerinde işletmesi ve 480 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye'nin en büyük üretim sanayisi
konumundadır. Gıda sektörü son 10 yılda büyük bir başarıya imza atarak, ihracatını yaklaşık 3,5 kat
arttırmış ve 2014 yılında toplam ihracat içerisindeki payını % 7’nin üstüne çıkarmıştır ve bu başarı
sayesinde dünyanın en büyük 15’inci gıda ve içecek ihracatçısı unvanını korumuştur. 26 üye derneği
ve 2000 civarında işletmesiyle TGDF, bugün Gıda ve İçecek Sektörü’nün en büyük sivil toplum
kuruluşudur” dedi.
TGDF Fuar ve Kongre Komisyonu Başkanı İsmet Aral ise yaptığı konuşmada; “Artan nüfusun ve
değişen yaşam standartlarının etkisiyle gıda sektörünün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ve

gıda ihracatının da bu yıl 12 milyar dolara ulaştığını aktardı. Gıda sektörünün önemine değinirken,
WorldFood Istanbul fuarının TGDF’nin kurumsal olarak desteklediği ve işbirliği yaptığı tek fuar
olduğunu” belirtti.
Daha önceki yıllarda fuara direktörlük yapmış olan ve yeniden fuarın direktörü olan ITE Turkey
Operasyonlar Grup Direktörü Muharrem Tunca: “Türk gıda sektörü temsilcileri yeni pazarlarda
ihracatını arttırmayı hedefliyor. WorldFood Istanbul; yerli ve yabancı fuar katılımcılarını aynı
platformda bir araya getirerek, yeni pazarlarda yeni iş ve işbirliği imkânları sunuyor, sektörün
gelişmesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan gıda sektörünün büyümesine
katkı sağlamak amacıyla fuar kapsamında düzenlenen etkinlikler yerel - uluslararası sektör
temsilcilerinden ilgi görüyor. Bu yıl yeni adresi Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek
fuar, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da sektöre katkı sağlayacak” 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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