


Gıda-Tek 2016 
7. Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

7. Uluslararasi Gıda ve Gıda Teknoloji̇leri̇ Fuarı 24–27 
Kasım 2016 tarihlerinde Ankara Anfa Altinpark Expo 
Center’da gıda sektörünün önde gelen kuruluşlarının 

katılımıyla düzenlenecektir. 

Ankara’da sektörün buluşma noktası olmasını 

hedeflediğimiz Gıda-Tek 2016, geniş bir katılımcı 

profili ve ziyaretçi yelpazesi ile  yiyecek ve içecek 

üreticilerinin, ürünlerine ve markalarına değer 

katacak yenilikçi, güvenilir ve hızlı çözümleri bir arada 

bulabilecekleri ticari bir platform olmayı, hizmet 

veren ve hizmete ihtiyaç duyan kesimleri birleştirmeyi 

amaçlıyor.

İnsan hayatı için önemli bir yere sahip olan gıda 

sektörü, gelişen teknoloji, ürünlerin raf ömrünün 

uzatılması ve uluslararası pazarda sevkiyat ağının 

gelişmesi ile her geçen gün daha da büyümekte ve 

rekabet zorlaşmaktadır. Katılımcıların ürünlerini son 

tüketiciye tanıtması, bayi ve aracı kurum ilişkilerinin 

geliştirilmesi için kritik bir rol oynayan 7. Uluslararası 
Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, aynı zamanda 

gıda üreticisi firmaların, yeni teknoloji makineler ve 

üretim sistemleri hakkında bilgi sahibi oldukları bir 

platformdur.

7.Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, temel 

gıdaların, yağların, şekerli ve unlu mamullerin, süt 

ve süt ürünlerinin, yaş meyve ve sebzelerin,deniz 

ürünlerinin, dondurulmuş ürünlerin, gıda teknolojileri, 

gıda güvenliği ve kalite kontrol teknolojilerinin 

tanıtılacağı, üretici ve ihracatçıların bir araya geleceği 

geniş bir katılımcı profiline sahip olacaktır.



Katılımcı ve Ürün Profi̇li
Temel Gıdalar ve Yağlar
 ▸ Baharat 

 ▸ Bebek Gıdaları

 ▸ Doğal ve Organik Ürünler 

 ▸ Konserve 

 ▸ Soslar 

 ▸ Bitkisel Yağlar 

 ▸ Zeytinyağı ve Zeytin 

Şekerli Mamüller
 ▸ Bisküvi 

 ▸ Çikolata 

 ▸ Şekerleme 

Şekerli ve Unlu Mamüller & Kuruyemiş
 ▸ Atıştırmalık Ürünler ve Çerezler 

 ▸ Helva 

 ▸ Kek, Börek, Kurabiye 

 ▸ Kurutulmuş Meyve 

 ▸ Kuruyemiş Çeşitleri 

 ▸ Makarnalar / Pasta 

 ▸ Pastane Ürünleri 

 ▸ Reçel, Bal ve Pekmez 

Gıda Katkı Maddeleri İçecekeler
 ▸ Çay ve Kahve Ürünleri 

 ▸ Enerji İçecekleri 

 ▸ Meyve Suyu 

 ▸ Su ve Maden Suyu 

Süt ve Süt Ürünleri
 ▸ Süt

 ▸ Yoğurt

 ▸ Kefir

 ▸ Meyveli ürünler

Et ve Tavuk Ürünleri

Yumurta

Yaş Meyve ve Sebze  

Deniz Ürünleri 

Dondurulmuş Ürünler

Soğuk Zincir Lojistiği



Gıda Teknolojileri
 ▸ Otomasyon Sistemleri

 ▸ Kabuk Soyma, Sap ve Çekirdek Alma 

 ▸ Makineleri         

 ▸ Pastörizasyon, Sterilizasyon ve Filtrasyon Sistemleri

 ▸ Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

 ▸ Değirmen Makineleri Ekipmanları           

 ▸ Et kesme Makineleri ve Ekipmanları

 ▸ Market Raf ve Sergileme Malzemeleri 

 ▸ Konveyör Bant Sistemleri ve Kayışlar

 ▸ Frigofirik Araç Sistemleri ve Ekipmanları

 ▸ Hassas Teraziler ve Nem Tayin Cihazları               

 ▸ Silo Tank ve Ekipmanları     

 ▸ Soğuk Hava Depolama Sistemleri 

 ▸ Catering Ekipmanları

 ▸ Un Eleme, Hamur Yoğurma ve İşleme Makineleri     

 ▸ Ağırlık Tartım ve Kontrol Sistemleri

 ▸ Fırın ve Pasta Ekipmanları

 ▸ Endüstriyel Bıçak ve Mikserler 

 ▸ Katkı Maddeleri, Maya ve Yağlar        

 ▸ Dilimleme Makineleri 

 ▸ Kalite Kontrol Test Cihazları

 ▸ Un Fabrikaları   

Zi̇yaretçi̇ Profili
 ▸ Yerel ve Ulusal Zincirlerin Firma Sahipleri, 

 ▸ Yönetici ve Temsilcileri

 ▸ Gıda Firmaları Yöneticileri

 ▸ Fırın ve Pastaneler

 ▸ Satın Alma Yetkilileri 

 ▸ Ürün ve Hizmet Sağlayan Firmalar

 ▸ İlgili Tedarikçiler

 ▸ Üreticiler

 ▸ Gıda ve Kimya Mühendisleri 

 ▸ Fastfood Firmaları

 ▸ Catering Firmaları 

 ▸ Gıda ve Gıda Teknolojileri İthalat ve İhracatçıları

 ▸ Büfeler, Kuruyemişçiler ve Kantin İşletmecileri 

 ▸ Otel, Restoran İşletmeleri

 ▸ Alım Heyetleri

 ▸ Bürokratlar ve Elçilikler



7. Uluslararası Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı
7. Gıda Zirvesi
Dünyanın en önemli sorunlarından biri insanlara sağlıklı ve besleyici gıdaların ulaşamamasıdır. Günümüzde 

tüketilen gıdaların, hammadde özellikleri, üretim yöntemleri, kullanılan katkı maddeleri,  tüketim tarihleri 

daha fazla önem kazanmıştır. Özellikle gıda ürünlerinde üretim güvenliği ve kalite kontrol, üretimin en kritik 

noktalarındandır. Bu noktada yapılacak en küçük hata, insan hayatını tehlikeye atacaktır. 

Ülkemizde ve dünyada, üretim güvenliğini ve kalite kontrol sistemlerini geliştirmek için önemli adımlar atıldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetim organları oluşturuldu, yeni yasa ve yönetmelikler 

çıkartıldı. 

Üretici firmaların, üretim güvenliği ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi konusunda gereken hususlar, gıda 

kontrol makineleri ile yeni çıkan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi verilmesi amacıyla, bu alanın uzmanları 

7.Gıda Zirvesinin konuğu olacaktır. 

Tanıtım Faal̇yetleri̇miz
Sektörle ilgili tüm kuruluşlara fuar broşürü gönderilmesi,

Sektörle ilgili dergilerde fuar reklamları yayınlanması,

Sektörel internet portallarında fuar reklamları yayınlanması,

Kamu kuruluşlarına, kooperatiflere, dernek ve birliklere fuar posterleri ve el ilanları dağıtılması,

Kentin önemli noktalarına bez afişler asılması,

Ulusal ve yerel radyo-televizyon kanallarına reklam verilmesi,

Hızlı tren ve metrolarda reklam ekranlarının kullanılması,

Fuarın başlamasına yakın Anadolu kırsalına afişler asılması,

Büyük Elçilikler, yabancı ticaret ve sanayi odalarıyla iletişime geçilerek yurt dışında da fuarın duyurulması.



Seyahat ve Konaklama Hizmetleri
İnfo Fuarcılık’ın düzenlediği fuarların seyahat 

ve konaklama organizasyonları Burj Turizm ve 

Seyahat Acentesi tarafından müşterinin istekleri 

doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Standlı Kapalı Alan Ücretleri

12-50  m² arası      : 130 € + KDV

50-250 m² arası     : 120 €  + KDV

250 m²  ve üstü     : 110 €  + KDV

Kapalı alanda en küçük stand 12 m²’dir.
Standlı Kapalı Alanda Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Standart stand, 1 masa, 2 sandalye, Her 3 m²’ye 1 spot, 
Halı, Alınlık yazısı, Genel Güvenlik(Fuarın açık olduğu 
saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), Genel temizlik 
hizmetleri( Stand içi temizlik katılımcıya aittir.) Katılımcı 
kartları ve araç giriş kartları verilmesi, Fuar kataloğunda bir 
sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Ödemelerin Yapılabileceği Banka Hesap Detayları
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube: Yıldız Şube
Iban No: TR02 0006 2000 4080 0006 2995 71

Banka Adı: Odea Bank
Şube: Ankara Kurumsal Şube
Iban No: TR19 0014 6000 0000 1340 0000 01

Banka Adı: Vakıfbank
Şube: Kazım Karabekir Şube
Iban No: TR08 0001 5001 5800 7299 0234 00

Standsız Kapalı Alan Ücretleri

12-50  m² arası      : 110 €  + KDV

50-250 m² arası     : 100 €  + KDV

250 m²  ve üstü     :   90 €  + KDV
Standsız Kapalı Alanda Ücrete Dahil Olan Hizmetler
Stand içi elektrik tesisatı, Genel güvenlik (Fuarın açık olduğu 
saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), Genel temizlik 
hizmetleri( Stand içi temizlik katılımcıya aittir.), Katılımcı 
kartları ve araç giriş kartları verilmesi, Fuar kataloğunda bir 
sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.
Açık Alan Ücretleri

50-100  m² arası      :   95 €   + KDV

100-250 m² arası     :   85 € + KDV

250-500 m² arası      :   70 €  + KDV

500 m²  ve üstü      :   60 €  + KDV

Açık alanda en küçük stand 50 m²’ dir.

*KOSGEB desteği tüm açık ve kapalı alanlarda

İşletme Başına Azami Destek Alanı (m²) : 50 m²

1. ve 2. bölge destek oranı  %50

3. - 4. - 5. ve 6. bölge destek oranı  %60

Açık Alanda Ücrete Dahil Olan Hizmetler
Elektrik, Aydınlatma, Genel güvenlik (Fuarın açık olduğu 
saatlerde stand güvenliği katılımcıya aittir), Genel temizlik 
hizmetleri (Stand içi temizlik katılımcıya aittir.), Katılımcı 
kartları ve araç giriş kartları verilmesi, Fuar kataloğunda bir 
sayfa olarak firma bilgilerine yer verilmesi.

Fuar Kataloğu: Katılımcı firmaların yer alacağı fuar kataloğu, 
konu ile ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılacaktır.
Firmalarımız kataloğa reklam verebilirler.
Reklam Ücretleri
Arka Kapak Renkli         :2.500  € + KDV
Kapak İçleri Renkli        :2.000  € + KDV
İç Sayfalar Renkli          :1.500  € + KDV
Reklam filmleri, reklam veren tarafından gönderilmelidir. 
Çerçeveli reklam filmleri sayfa boyutundan birer cm küçük 
hazırlanmalıdır.

KATILIM ÜCRETLERİ



7th International Food and Food Technologies Fair will be held on 

24 - 27 November in ANKARA – ANFA ALTINPARK EXPO CENTER.

We aim that this fair will be the meeting point of the food industry in 

Ankara with its large exhibitor profile and visitor scale.We aim to be a 

commercial platform to the food and beverage manufacturers  with the 

innovative, safe and  can finding quick solutions.

 Indispensable part of human life the food sector is every day more and 

more growing with developing technology extending the shelf life of the 

product  and the development of shipping in the international markets. 

7th International Food and Food Technologies Fair have importance 

that for introducing the product to the consumer and  development 

their relation of intermediary firm and dealer. At the same time  7th 

İnternational Food and Food Technologies fair will be a platform that  the 

food manufacturers are informed about the new technology machines 

and production systems.

Food manufacturing, packing, meat and meat products manufacturing, 

storage, food security, quality control Technologies will be introduced in 

our fair. This fair will have a large  profile of exhibitor and  will unite the 

manufacturers and exporters.

24 - 27 NOVEMBER 2016

2016ANKARA



Grocery & Oils  
 ▸ Spices 

 ▸ Grains 

 ▸ Baby Foods 

 ▸ Vegetable Oils 

 ▸ Natural & Organic Foods 

 ▸ Canned Foods 

 ▸ Dips & Dressing 

 ▸ Olive Oil & Olives 

Confectionery 
 ▸ Biscuits 

 ▸ Choccolate 

 ▸ Sweet Products 

Confectionery Nuts 
 ▸ Snacks 

 ▸ Halva 

 ▸ Flour Based Food 

 ▸ Dried Fruits 

 ▸ Nuts 

 ▸ Pastas 

 ▸ Bakery products

 ▸ Jam, Honey, Molasses 

Ingredients
Beveragesi
 ▸ Tea & Coffee 

 ▸ Energy Drinks 

 ▸ Juice 

 ▸ Water & Mineral Water 

Food  Technologies
 ▸ Automation Systems 

 ▸ Bark Peeling Machines, Stalk and Stone Seperating Machines

 ▸ Pasteurization, Sterilization and Filtration Systems

 ▸ Industrial Kitchen Equipments

 ▸ Miller Equipments

 ▸ Meat Cutting Machines and Equipments

 ▸ Supermarket Shelves and Exhibition Unit

 ▸ Catering Equipments

 ▸ Flour Sifting, Dough Kneader and Processing Machinery

 ▸ Weighing and Control Systems

 ▸ Range and Cake Equipments

 ▸ Industrial Knife and Blender

 ▸ Added Substances ,Sourdough and Oils 

 ▸ Slicing Machinery

 ▸ Quality control Testing Instrument

 ▸ Organic Products

 ▸ Belt Conveyor Systems and Strapping

 ▸ Reefer Truck Systems and Equipments

 ▸ Assay Balance and Moisture Analyzer

 ▸ Silo Tank and Equipments

 ▸ Cold Strage Systems

Exhibitors and Product Profile
Milk and Dairy
Meat and Poultry 
Fruits & Vegetables 
Seafood
Frozen Food 
Cold Chain Logistics



Visitors Profile
 ▸ National and Local Retailers

 ▸ Food Company Executives

 ▸ Bakery and Bakeries

 ▸ Authorized to Puchasing

 ▸ Food and Chemistry Engineer

 ▸ Fastfood Firm

 ▸ Catering Firm

 ▸ Food and Food Techology İmporter and Exporter

 ▸ Buffets, Seller of Dried Nuts and Fruits and Cantin Keepers

 ▸ Hotel, Restaurant Businesses

 ▸ Overseas Procurement Committe

 ▸ Embassies



Our Advertising Activities
Sending the brochure of exhibition to all relevant organisations in the sectors

Publication of advertisements in magazines about the exhibition sector

Publication of advertisements in the exhibition sector of the Internet portal

Distribute fairs posters and ads homes to public organizations, co-operatives, associations

Cloth banners hung in  the city’s major points

Giving advertising national and local on radio and television channels

Using advertising screen the high-speed train and subway

Hanging of the banner the Anatolian rural near the start of fairs

Fair will be announced in abroad

7th Food Summit
One of the important issues in our World,  the healty and nutritious foods are fail to reach to the People. The 

food which you consume  is important.It is important that the foods are  produced under which circumstances, 

which additives used, when manufactured. Manufacturing safety and quality control are the critical points of the 

manufacturing espeacially in the direct consuming food products. The little mistake in this point will endanger the 

life of the people.

Both in our country and  our world important steps have taken for the development of the quality control systems 

and manufacturing safety.New laws and regulations were removed and controller was created by Republic of Turkey 

Ministry of Food, Agriculture and Livestock.

Manufacturer to be careful in these points for production security and quality control system development.product 

of last technology nutrient control machine with goals of give information new releases about law and regulations.

Experts of this subject will be the guest of 7th Good Summit.

7th International Food and Food Technologies Fair



PARTICIPATION FEE
Closed Area Fees With Stand
Between 12-50 m²                   : 130 € + VAT

Between 50-250 m²                 :  120 € + VAT

250 m² and above            :  110 € + VAT

The small stand in a closed area is 12 m²

Services included in the fee-standing indoor
Standard stand, 1 table, 2 chair, 1 spot for every 3 m², 

carpet, fascia, general security (during hours when 

the fair is open stand safety belong to the participant), 

giving participants the cards and car entry cards, the 

company information to be included as a page in the 

fair catalog.

Closed area fees without stand
Between 12-50 m²            : 110 € + VAT

Between 50-250 m²          :   100 € + VAT

250 m² and above                   :   90 € + VAT
Services included in the fee in a closed area without 
stand
Electrical installations inside the stand, general security 

(during hours when the fair is open stand safety belong 

to the participant), general cleaning services (stand 

cleaning belongs to participant), giving participants the 

cards and car entry cards, the company information to 

be included as a page in the fair catalog.

Open Space Fees
Between 50-100 m²                 :   95 € + VAT

Between100-250 m²                :    85 € + VAT

Between 250-500 m²               :    70 € + VAT

500 m² and above                   :   60 € + VAT

The small stand in open space is 50m²

Services that are chargeable in the open field
Electric, lighting, general security (during open fair 

hours when the fair is open stand safety belong to the 

participant), general cleaning services (stand cleaning 

belongs to participant), giving participants the cards 

and car entry cards, the company information to be 

included as a page in the fair catalog.

Travel and accommodation services 
The traveling and accommodation arrangements 

of exhibition organized by Info Fair will  be made 

in accordance with the customer’s request by Burj 

Tourism and Travel Agency.

Fair Catalog, will be distributed to relevant institutions 

and organizations.

Advertising fees
Back cover with color              :   2.500 € + VAT

Cover inside with color            :   2.000 € + VAT

Colorful inner pages                :   1.500 € + VAT

Advertising films must be submitted by advertisers.  

Advertisement with framed Should be prepared 1 cm 

smaller than page size.

Bank Account Details Of The Payment Will Be Mad
The name of the bank : Garanti Bankası

Branch : Yıldız Branch
Iban Nu: TR02 0006 2000 4080 0006 2995 71

The name of the bank : Odea Bank

Branch : Ankara Corporate Branch
Iban Nu : TR19 0014 6000 0000 1340 0000 01

The name of the bank : Vakıfbank

Branch : Kazım Karabekir Branch
Iban Nu: TR08 0001 5001 5800 7299 0234 00
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