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İş birliği ile

Destekleri ile

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, yaşamımızdaki her ürüne hayat veren ambalaj ürünleri, gıda işleme - ambalaj makine ve 
ekipmanlarına yönelik çözümlerin bir arada sergilendiği; ambalaj sektörünün hizmet verdiği tüm endüstrilerden sektör 

profesyonellerinin yoğun ilgisi ile her yıl büyüyen, bölgesinin en çok tercih edilen ticari platformudur.
Her yıl Food-Tech Eurasia Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenmektedir.



Katılımcı

1.045
Firma ve firma temsilciliği

38
Ülke

Türkiye
İtalya
Almanya
Çin
ABD
İngiltere
Fransa
İran
İspanya
Kore
Hollanda

Katılımcı firma 

ve firma 
temsilcilikleri 
arasında 
temsil edilen ilk 

10 ülke

%98’i Fuarın katılım amaçlarını karşıladığını ve 

fuardan memnun ayrıldığını belirtti

Katılımcıların

KATILIMCILARIN FUARA KATILIM AMACI;

%62 Mevcut iş bağlantılarını artırmak ve güçlendirmek

%62

%57 Şirketin imajını korumak / güçlendirmek

%57

%55 Yeni bir ürün / hizmeti tanıtmak

%31

%22 Fuara katılan diğer şirketler ile iş birliği kurmak

%14 Acenta / distribütör / aracı bulmak

Piyasadaki rekabetten geri kalmamak / gelişmeleri 
takip etmek

Türkiye’den yeni potansiyel müşteriler kazanmak

Uluslararası pazardan yeni potansiyel müşteriler 
kazanmak



Katılımcı Firmalarımızdan…

“Avrasya Ambalaj Fuarı’na düzenlendiği ilk tarihten beri düzenli olarak katılıyoruz ve önümüzdeki 

senelerde de katılmaya devam edeceğiz. Bu fuarda yer alarak hem yeni müşterilere ulaşıyoruz, hem de 

ihracat oranlarımızın artışına katkı sağlayıp, markamızın değerini ve prestijini arttırıyoruz.”

SÜMER PLASTİK VE KÂĞIT SAN. TİC. A.Ş. / Türkiye

“Avrasya Ambalaj Fuarı’nın büyük bir alana ve iyi bir altyapıya sahip, çok iyi organize edilmiş bir fuar 

olduğunu düşünüyoruz. Geçen sene bu fuara katıldığımızda çok başarılı sonuçlar almıştık. Ondan dolayı 

bu sene de katılmaya karar verdik. Firma olarak Avrupa pazarlarından gelen ziyaretçilere odaklanıyoruz 

ve bu fuar onlara ulaşmamıza ve yeni anlaşmalar yapmamıza olanak sağladı.”

HOTPACK PACKAGING INDUSTRIES L.L.C. / Birleşik Arap Emirlikleri

“Mısır, Rusya, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri gibi pek çok farklı yerden birçok ziyaretçimiz oldu. Böyle 

önemli fuarlarda görünür olmak her zaman önemlidir. Özellikle pandemi ile geçen zorlu yılların ardından 

fiziksel temasın sağlandığı bu fuarda ziyaretçiler, sektördeki en son teknolojileri yakından inceliyor ve 

yeni firmalar keşfedebiliyor.”

LOMBARDI CONVERTING MACHINERY S.P.A. –

MATSET MATBAA MAKİNA VE MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İtalya /Türkiye

“2009 yılından beri bu fuara düzenli olarak katılıyoruz. Bu fuarı, ambalaj endüstrisi alanında 

gerçekleştirilen en önemli fuar olarak görüyoruz. 22 yıldır bu sektörde faaliyet gösteren bir firma olarak 

katıldığımız Avrasya Ambalaj fuarlarında özellikle hem fuarın, hem de Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nin altyapısının her geçen yıl geliştiğine şahit olduk. Önümüzdeki senelerde de bu fuara 

katılmaya devam edeceğiz.”

ŞİMŞEK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / Türkiye

“2005 yılından beri düzenli olarak katılıyoruz. Etiket baskı makinelerinin satışını yapıyoruz. Fuardan son 

derece memnun kaldık. Standımıza başta Avrupa’dan ve Orta Doğu’dan çok sayıda ziyaretçi geldi. 

Avrasya Ambalaj Fuarı’nı bölgenin ve Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olarak görüyoruz.”

İMEKS DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK LTD. ŞTİ. / Türkiye



“Fuara sıvı dolum, kapak kapatma ve etiketleme ürünlerimiz ile katıldık. Ziyaretçilerimiz ise ağırlıklı 

olarak; Moğolistan, Rusya, Cezayir ve Arap Yarımadası’ndandı. Fuarda bir araya geldiğimiz uluslararası 

ziyaretçiler ihracat oranımızı olumlu ölçüde etkiledi. Bu fuarın ülkenin ambalaj endüstrisinin ihracatına 

önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.”  

ARSANMAK MAKİNA İMALAT SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Türkiye

“Avrasya Ambalaj Fuarı’na ilk defa katıldık. Ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördüğümüz, çok verimli 

bir fuar gerçekleşti ve bundan dolayı da çok memnunuz. Kâğıt bardak, salata kâsesi, döner boxlar ve 

kutular gibi kâğıt sektöründe ürettiğimiz geniş bir ürün yelpazesine sahip bir firma olarak, müşterilerimizi 

ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Avrasya Ambalaj Fuarı’nı ürün çeşitliliğimizi ve ürünlerimizin 

kalitesini uluslararası bir alanda tanıtabilmemize olanak sağlayan ticari bir platform olarak 

değerlendiriyoruz. Fuar süresince Avrupa ülkelerinden ve Orta Doğu’dan ziyaretçilerimizi ağırladık. 

Mevcut müşterilerimizin yanı sıra çok sayıda yeni potansiyel müşterilerle de bu fuarda bir araya gelme 

fırsatı bulduk.”

BARANTUR İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.  Türkiye

“Ziyaretçi profili tam da beklediğimiz gibi. ABD dahil pek çok ülkeden ziyaretçi standımıza geldi. Uzun 

yıllardan beri Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılıyoruz. Aynı zamanda farklı firmaların da fuara katılımı 

yönünde önerilerde bulunduk ve bu firmaların da fuardan verimli sonuçlar aldıklarını bilmek sevindirici.” 

ERENSOY GIDA VE AMBALAJ MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  Türkiye

“Çok yoğun bir fuar geçirdik. İtalya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden ziyaretçiler ağırladık. Bunun yanı 

sıra; Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden çok sayıda ziyaretçilerimiz oldu. Palet streçleme makinesi, 

koli açma makinesi, dolum makinesi, kapak kapatma makinesi gibi ürünler sergiledik. Avrasya Ambalaj 

Fuarı çok büyük bir organizasyon ve katılımcılar ile ziyaretçilerin iletişiminin sağlanması noktasında da 

çok önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz.”

MARTI MÜHENDİSLİK MAKİNE SAN. TİC. A.Ş.  Türkiye

Katılımcı Firmalarımızdan…



%95’i Fuarın ziyaret amaçlarını karşıladığını 

ve fuardan memnun ayrıldığını belirtti

Ziyaretçi

72.652
Toplam ziyaretçi

122
Ülke

59.398
Yurt içi ziyaretçi

13.254
Yurt dışı ziyaretçi

Uluslararası pazardan yeni potansiyel müşteriler 
kazanmak

ZİYARETÇİLERİN FUARI ZİYARET AMACI;

%77 Yenilikleri görmek

%71

%59 Mevcut tedarikçiler ile görüşmek

%51 Yeni iş fikirleri edinmek

%42 Sektörün önde gelen firmalarını bir arada görmek

%45

%25 Bayi, temsilci, iş ortağı, distribütör bulmak

Ürün uzmanları ile konuşmak

Yeni tedarikçilere ulaşmak

Ziyaretçilerin



121 ÜLKEDEN 13.254 ULUSLARARASI ZİYARETÇİ
Ziyaretçi

 2021 yılına göre yurt dışı ziyaretçi sayısında %9 artış

 2021 yılına göre 13 yeni ülkeden ziyaretçi

• Almanya
• Azerbaycan
• Bulgaristan
• Cezayir
• Fas
• Filistin
• Fransa
• Gürcistan
• Irak
• İngiltere
• İran
• İsrail

EN ÇOK ZİYARETÇİ GELEN İLK 25 ÜLKE*

Arjantin
Dominik

Eritre
Grönland

Endonezya
Jamaika
Filipinler

Sierra Leone
Singapur

Uganda
Uruguay
Vietnam

Batı Sahra

13
YENİ 

ZİYARETÇİ ÜLKE 

*Ülkeler alfabetik olarak sıralanmıştır.

• İtalya
• Libya
• Lübnan
• Makedonya
• Mısır
• Özbekistan
• Romanya
• Rusya
• Sırbistan
• Suudi Arabistan
• Tunus
• Ürdün
• Yunanistan



%1
Amerika

%22
Avrupa

%16
Balkanlar

%33
Orta Doğu

%7
Orta Asya

%2
Uzak Doğu

%19
Afrika

Ziyaretçilerin Coğrafi Dağılımı

Ziyaretçi



31 ÜLKEDEN

Azerbaycan
Bahreyn
Belarus
Bosna Hersek
Cezayir
Fas
Filistin
Gürcistan
Hırvatistan
Irak
İran
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kosova

ALIM HEYETİ900’den fazla

Libya
Litvanya
Lübnan
Makedonya
Mısır
Moldova
Özbekistan
Romanya
Rusya
Sırbistan
Sudan
Suudi Arabistan
Tunus
Umman
Ürdün
Yemen

Ziyaretçi

Avrasya Ambalaj İstanbul 2022 Fuarı’nı 
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Tüyap yurt dışı ofisleri 

aracılığıyla 31 ülkeden 900’den fazla 
profesyonel özel alım heyeti programımız ile fuarı 
ziyaret etmiştir.



Gıda 
Endüstrisi

%30

Ziyaretçi

Matbaa, Baskı, 
Kağıt, Karton

%17

İçecek 
Endüstrisi

%5

Kişisel Bakım,
Kozmetik

%3

Kimya, Boya,
Petrol, 

Ham Madde

%4

İlaç, 
Medikal

%2

Tekstil, 
Konfeksiyon,

Ayakkabı

%5

Diğer 
Endüstriler

%6

Yapı

%2
Otomotiv

%2

Beyaz Eşya, 
Elektrikli

Ev Aletleri

%1

Gıda – Gıda Dışı 
Perakende 
Ticareti & 
E-Ticaret

%4

Gıda Dışı 
Hızlı Tüketim

Ürünleri

%2

Servis ve 
Hizmet

Sağlayıcılar

%4

Ambalaj Ürünleri, 
Ambalaj Üretimi, 

Ambalaj / Gıda İşlem 
Makine ve Yan Sanayi

%13

…… …

%46

%19

%35

Üretici İthalaltçı ve Distribütör Ticaret, Toptancı,Bayi, Diğer

%82

%15
%2

Firma Sahibi, Ortağı, Kurucusu
Müdür, Direktör
Genel Müdür, GMY, CEO / CFO / CMO / CTO



Ziyaretçilerimizden…
“Fuarı uzun yıllardır ziyaret ediyorum ve katılımcı firmaların çoğunun da düzenli olarak katıldığını görüyorum. 

Fuarda geniş bir ürün grubu mevcut ve fuarın geniş içeriğinden dolayı insan fuarda saatin nasıl geçtiğini anlamıyor. 

Önümüzdeki senelerde de fuarı ziyaret etmeye devam edeceğim.” 

Ziyaretçi-Türkiye

“Bu fuarı ilk kez ziyaret ediyorum. Fuardan çok memnun kaldım ve önümüzdeki senelerde de ziyaret etmeyi 

düşünüyorum. Özellikle sektörle alakası olan insanların kendilerini geliştirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip 

edebilmek için mutlaka bu fuarı ziyaret etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kendim de sektördeki yeniliklerden haberdar 

olabilmek ve müşterilerimi de bu konularda en iyi şekilde bilgilendirebilmek için bu fuarı ziyaret ettim.”

Ziyaretçi-İngiltere

“Kozmetik sektöründe çalıştığım için ambalaj ve etiket firmalarının yenilikleri konusunda bilgi sahibi olmak ve yeni 

tedarikçiler bulmak amacıyla bu fuarı ziyaret ettim. Avrasya Ambalaj, çok büyük ve çok sayıda katılımcının olduğu bir 

fuar. Bundan dolayı fuarı ziyaret edeceklere tavsiyem; fuara gelmeden önce hangi firma ve stantları ziyaret edeceklerini 

önceden belirleyip, planlamalarını ona göre yapmaları yönünde olur.” 

Ziyaretçi-Türkiye

“Avrasya Ambalaj Fuarı her sene ziyaret ettiğim ve önümüzdeki senelerde de ziyaret edeceğim bir fuar. Makine, 

ekipman ve ambalajlama ürün grupları ile ilgileniyorum ve fuarda bu alanda aradığım ürünleri de kolaylıkla 

bulabildim. Avrasya Ambalaj Fuarı’nı çok etkili iş bağlantılarının kurulabildiği bir fuar olarak görüyorum ve fuarı 

ziyaret etmeyi düşünenlere de rahatlıkla tavsiye edebilirim. Fuarın sağladığı imkân sayesinde ulaşamadığınız pek çok 

kişiye aynı anda ve tek çatı altında kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz.” 

Ziyaretçi-Türkiye

“Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Mısır gibi ülkelere Türkiye ambalaj makineleri ihraç ediyor. Biz de bu sektördeki birçok 

Türk üreticisine bu bölgelerde temsilcilik sağlıyoruz. Çok kez bu fuarı ziyaret ettim ve ziyaret etmeye de devam 

edeceğim.” 

Ziyaretçi-Ürdün

“Fuarı geçen seneden beri takip ediyorum. Bu yılda ziyaret ettim, firmalar ve ürünleri ile ilgili ihtiyacım olan ön 

bilgileri topladım ve yeni kontaklar buldum.” 

Ziyaretçi-Almanya



Ziyaretçilerimizden…

“Bu fuarı farklı dolum makinelerini incelemek, bu alandaki yeni ürün ve ekipmanları görmek ve fabrikamızda nasıl 

iyileştirmeler yapabileceğimizi belirlemek amacıyla ziyaret ettim. Fuarı ilk defa ziyaret ediyorum fakat önümüzdeki 

senelerde de ziyaret etmeye devam edeceğim. Oldukça memnun kaldığım çok kapsamlı ve çok büyük bir fuar olarak 

nitelendirebilirim. Çok çeşitli ürün ve ekipmanların tek çatı altında bulunmasından dolayı ziyaret etmeyi düşünenlere 

bu fuarı tavsiye ederim.”

Ziyaretçi-Türkiye

“Ambalaj ürünlerindeki yenilikleri takip etmek için oldukça faydalı bir fuar olarak görüyorum. Bu fuarı 4. ziyaret 

edişim. Bu sektörle alakalı herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Ziyaretçi-Makedonya

“Fabrikamız için yenilikler yapmayı planlıyoruz ve bu açıdan ekipman tedariki bakımından bu fuarı önemli görüyoruz. 

Bu fuar sayesinde yeni ürünleri ve yeni makineleri takip edip, yeni tedarikçilerle tanışıyor ve firmamıza katkı 

sağlayacak ürünleri temin ediyoruz. Avrupa’daki eşdeğer fuarlardan bile çok daha büyük ve daha geniş kapsamlı bir 

fuar olmasından dolayı Avrasya Ambalaj Fuarı’ndan oldukça memnunuz.”

Ziyaretçi-Türkiye

“Avrasya Ambalaj Fuarı’nı ziyaretim oldukça verimli geçti. Bu fuar sayesinde sektördeki yeni gelişmeler ve 

teknolojiler hakkında bilgi edinme imkânına sahip oldum. Avrasya Ambalaj Fuarı’nı önümüzdeki senelerde tekrar 

ziyaret etmeyi düşünüyorum.”

Ziyaretçi-İran

“Son 5 senedir ziyaret ettiğim bir fuar ve önümüzdeki senelerde de fuarı ziyaret etmeye devam edeceğim. Ambalaj 

sektöründe çalıştığım için benim için oldukça önemli. Fuarı ilk defa ziyaret edeceklere tavsiyem; oldukça büyük ve 

geniş kapsamlı bir fuar olmasından dolayı en az iki günlerini bu fuara ayırmaları yönünde olur.”

Ziyaretçi-Türkiye

“Fuarı ilk kez ziyaret ediyoruz. Ambalaja yönelik her türlü ürün ile ilgileniyoruz. Tüm üreticilerin bu fuarda olması 

çok güzel. Aradığımız tüm ürünleri bulduk.”

Ziyaretçi-İsrail



11 – 14 Ekim 2023’te buluşmak üzere…
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Proje ekibimiz ile iletişime geçin!

Bizi sosyal medyadan takip edin!
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