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İş birliği ile

Destekleri ile

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği iş birliği ve Ambalaj Makinecileri Derneği, Esnek Ambalaj 
Sanayicileri Derneği, Etiket Sanayicileri Derneği, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği, Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği, 

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin destekleri ile düzenlenen 
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

1.020
Firma ve firma temsilciliği

38
Ülke

Türkiye
İtalya
Almanya
ABD
Çin
Katar
Tayvan
İngiltere
İran
İspanya
Japonya

Katılımcı firma 

ve firma 
temsilcilikleri 
arasında 
temsil edilen ilk 

10 ülke

%97,4’ü Fuarın katılım amaçlarını karşıladığını 

ve fuardan memnun ayrıldığını belirtti

Katılımcıların

KATILIMCILARIN FUARA KATILIM AMACI;

%73 Mevcut iş bağlantılarını artırmak ve güçlendirmek

%62

%61 Şirketin imajını korumak / güçlendirmek

%55

%48 Yeni bir ürün / hizmeti tanıtmak

%36

%26 Fuara katılan diğer şirketler ile iş birliği kurmak

%11 Acenta / distribütör / aracı bulmak

Piyasadaki rekabetten geri kalmamak / gelişmeleri 
takip etmek

Türkiye’den yeni potansiyel müşteriler kazanmak

Uluslararası pazardan yeni potansiyel müşteriler 
kazanmak



Katılımcı

“Standımıza ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden 

ziyaretçiler geldi. Bunun dışında Orta Doğu’dan ve 
Türkiye içerisinden de çok sayıda potansiyel müşteri 
standımızı ziyaret etti. İstanbul tam orta noktada 
olan bir buluşma merkezi konumunda. Bu sebeple 
Avrupa’ya gidemeyen ziyaretçiler İstanbul’u tercih 
ediyor. Bu fuarın daha da güçlenmesi herkes için 
daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum.”

FOLYOPAK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş 
Hasan Gürkan Bayram

“Bu fuar, baskı ve ambalaj teknolojilerinin nasıl 

değiştiğini görmek açısından önem taşıyor. Son 2 yıl 
içerisinde teknolojiler çok değişti ve yeni makineler 
üretildi. Bu değişimi yakalayabilmek adına 
ziyaretçilerin bu fuarda neler olup bittiğini görmesi 
çok önemli.” 

FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.
Ahmet Kocaman

“Dört yıldır Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılıyoruz. Fuar bizim için 

yoğun geçiyor. Çok büyük verim alıyoruz. Böyle yoğun geçen bir fuar 
olduğu için de önümüzdeki senelerde de bu fuarda olacağız. Farklı 
fuarlara da katılıyoruz ama Avrasya Ambalaj Fuarı bizim öncelikli 
fuarımızdır.”

KRCPACK AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
Buse Teyfur

“Fuardan çok memnunuz. Beklentimizin üstünde bir 

fuar geçti. Çok sayıda uluslararası ziyaretçi var.  Alıcılar 
tüm ihtiyaçlarını bu fuarda tedarik edilir. Pandemi
döneminde böyle başarılı bir fuarı organize ettiğiniz için 
tebrik ederiz.“ 

PİMMS ULUSLARARASI REKLAM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş.
Selahattin Aygüler

“Fuarın yoğunluğundan ve ziyaretçi sayısından oldukça 

memnunuz. Yurtdışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini 
gördük. Bu da bizim işlerimiz açısından güzel. Uzun 
süredir bu fuarın katılımcısıyız. Bunun sebebi de bu 
fuardan fiilen fayda sağlıyor olmamızdır.” 

ALTAR ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ
Atilla Denizci

“Fuar gerçekten güzel geçti, sadece bizim için 

değil tüm katılımcılar için fuarın iyi geçtiğini 
düşünüyorum. Bir sürü ülkeden ziyaretçi geldi, 
Amerika’dan bile ziyaretçimiz vardı. Demek bu 
fuarın reklamı oralara kadar uzanmış ve 
ziyaretçiler gelme gereği duymuş. Yurt 
dışından ve yurt içinden birçok ziyaretçi geldi, 
aralarında büyük firmalar da vardı. Gelen 
ziyaretçi de alım için ya da öğrenmek için 
gelmiş bilgili insanlardı. Katılımcı firmalar da 
çok güçlü bu ziyaretçi sayılarını da artırıyor, 
güçlü katılımcılar fuarı daha etkili hale 
getiriyor.”

SEYHAN MAKİNE
Arif Seyhan

“Türkiye’de ambalaj ve paketleme sektörüne hitap eden 

Avrupa standartlarındaki tek fuar olan Avrasya Ambalaj 
Fuarı bu sene pandemi şartlarına rağmen son 10 yılda 
düzenlenmiş en iyi fuardı.” 

ÖZ UYGURLAR MAKİNE MOB. LTD. ŞTİ
Adnan Naci Uygur

“Avrasya Ambalaj 2021 Tüyap Fuarı bizim için 

müşterilerle görüşebildiğimiz güzel bir organizasyon 
oldu.

Müşterilerimiz tarafından geri dönüşlerimiz oldu, 
müşterilerimizle gayet uyumlu çalışmalar 
gerçekleştirdik.

Güzel bir fuar geçirdik emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz.”

YAZICI MAKİNA SANAYİ
Selin Yazıcı



Katılımcı

“Biz firma olarak Ambalaj Fuarı’na katılmayı prensip edindik. 

Bunun sebebi de fuar süresince 400 kadar müşteri ile bire bir 
iletişim kurabiliyoruz. Bunu başka bir yerde yapmanız mümkün 
değil.”

SERİ MAKİNA VE AMBALAJ SAN.
Ayhan Soral

“Özellikle Avrupa ve Orta Doğu 

ülkelerinden çok fazla ziyaretçi geldi. Bu 
bakımdan uluslararası bir fuar olduğu için 
her sene bu fuara katılıyoruz.” 

KONTENSAN A.Ş.
Mehmet Şeflek

“Bilindiği üzere son iki yıldır Dünyada yaşanan Pandemi süresince 

kapanmalar, yasaklar ve her birimiz sayısız sıkıntılar yaşadık.  Bütün 
bu olumsuzlukların  ardından gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj 2021 
fuarında bizler maske takmaya devam etsek de iş ilişkilerimizin ve 
ticaretimizin maskelerini çıkarıp atma imkanı bulduk. Bu nedenle 
hem ziyaretçiler hem de biz katılımcılar açısından son derece 
verimli geçtiğini düşünüyorum.”

PANDORA PLASTİK
Serhan Kurşun

“Bir festival havasında geçen Avrasya Ambalaj 2021 

Fuarı, bugüne kadar katıldığımız fuarlar içinde en 
verimlisiydi.”

OĞUZ OLUKLU MUKAVVA VE AMBALAJ SAN TİC A.Ş. 
Ziya Beşparmak

“Avrasya Ambalaj 2021 hepimize uzun süredir özlediğimiz, 

beklediğimiz ve ihtiyacımız olan enerjiiyi verdi. Pandemi sonrası 
online yapılan iletişim ile işlerimiz normal akışında devam 
ediyordu. Fakat, insanların yüz yüze iletişim kurmaları ve sayede 
ortaya çıkan enerji ile yaratılan işler her zaman çok daha verimli 
sonuçlar doğrumaktadır. 

Avrasya Ambalaj 2021’e beklediğimizin üzerinde bir katılım 
sağlandı. Pandemi için alınan önemler yeterli olduğu için 
kendimizi güvende hissettik. Aynı zamanda neredeyse tüm 
katılımcı ve ziyaretçilerin sadece ziyaret ve ortamı teneffüs 
etmek için değil; direkt olarak iş yapmak amacıyla orada 
bulunan nitelikli bir kitle olduğunun da altını çizmek isterim.”

İSPAK ESNEK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
İlker Selvi

“Çok yoğun bir fuar geçirdik. Olumlu geri dönüşler aldık, 

yurt dışı ağırlıklı olmak üzere ziyaretçilerle kontak kurduk.”

ERUSLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
Yusuf Şimşek

“Türkiye’deki ambalaj endüstri bu fuarda 

çok güzel bir şekilde temsil ediliyor. Bu 
fuarda verimli iş bağlantıları kurduk. 
Türkiye’nin dışından Orta Doğu ve 
Balkanlardan çok sayıda ziyaretçiyi 
standımızda ağırladık.” 

İŞCAN DIŞ TİCARET MAKİNA PAZ. LTD. ŞTİ.
Turan İşcan

“Pandemi şartlarında ilk kez deneyimlediğimiz Avrasya 

Ambalaj Fuarı katılımımız Reed Tüyap’ın profesyonelliği 
çerçevesinde sorunsuz gerçekleşmiştir.
Ziyaretçi sayısının rekor düzeye ulaştığı fuar, dünyanın önemli 
ambalaj fuarlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
Dünyanın önde gelen cam ambalaj üretici firmalarından 
Şişecam olarak Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yer almaktan her 
zaman olduğu gibi mutluluk ve gurur duyduk.”

Şişecam
Nihal Beltan



%95,2’si Fuarın ziyaret amaçlarını 

karşıladığını ve fuardan memnun ayrıldığını belirtti

Ziyaretçi

70.334
Toplam ziyaretçi

128
Ülke

58.203
Yurt içi ziyaretçi

12.131
Yurt dışı ziyaretçi

Uluslararası pazardan yeni potansiyel müşteriler 
kazanmak

ZİYARETÇİLERİN FUARI ZİYARET AMACI;

%72 Yenilikleri görmek

%68

%57 Mevcut tedarikçiler ile görüşmek

%51 Yeni iş fikirleri edinmek

%41 Sektörün önde gelen firmalarını bir arada görmek

%37

%25 Bayi, temsilci, iş ortağı, distribütör bulmak

Ürün uzmanları ile konuşma fırsatı

Yeni tedarikçilere ulaşmak

Ziyaretçilerin



127 ÜLKEDEN 12.131 ULUSLARARASI ZİYARETÇİ
Ziyaretçi

 2019 yılına göre yurt dışı ziyaretçi sayısında %29 artış

 2019 yılına göre 21 yeni ülkeden ziyaretçi

Almanya
Azerbaycan

Birleşik Arap Emirlikleri
Bulgaristan

Cezayir
Fas

Filistin
Fransa

Gürcistan
Irak

İngiltere
İran

İsrail
Kosova

Libya
Lübnan

Makedonya
Mısır

Romanya
Rusya

Sırbistan
Tunus

Ukrayna
Ürdün

Yunanistan

EN ÇOK ZİYARETÇİ GELEN İLK 25 ÜLKE*

Barbados
Benin

Botsvana
Burkina Faso

Burundi
Orta Afrika Cumhuriyeti

Çad
Kolombiya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Gabon

Guatemala
Hong Kong

İzlanda
Kenya

Letonya
Liberya

Moğolistan
Panama
Ruanda

Svaziland
Togo

21
YENİ 

ZİYARETÇİ ÜLKE 

*Ülkeler alfabetik olarak sıralanmıştır.



%1
Amerika

%19
Avrupa

%16
Balkanlar

%39
Orta Doğu

%7
Orta Asya

%1
Uzak Doğu

%17
Afrika

Ziyaretçilerin Coğrafi Dağılımı

Ziyaretçi

 Afrika kıtasından gelen ziyaretçi sayısı, 

2019 yılına göre %20 artarak 2.000’in 

üzerine çıktı

 Kuzey Afrika dışındaki Sahra Altı 

Afrika’dan %165 ziyaretçi artışı oldu

 Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İtalya ve İspanya başta olmak üzere Batı 
Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısında 

%58 oranında artış oldu



33 ÜLKEDEN

Azerbaycan 
Bahreyn 
Belarus
Birleşik Arap Emirlikleri 
Bosna Hersek 
Bulgaristan
Cezayir
Filistin
Gürcistan
Hırvatistan 
Irak
İsrail 
Karadağ 
Kazakistan 
Kırgızistan
Kosova
Letonya 

ALIM HEYETİ921

Libya 
Makedonya 
Mısır 
Moldova 
Nijer
Özbekistan 
Rusya 
Sırbistan 
Slovenya
Sudan 
Tanzanya
Tunus 
Ukrayna 
Umman 
Ürdün
Yunanistan

Ziyaretçi

Avrasya Ambalaj Hybrid+ Fuarı’nı 
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Tüyap yurt dışı ofisleri 

aracılığıyla 33 ülkeden 921
profesyonel özel alım heyeti programımız ile 
fuarı ziyaret etmiştir.



Üretici

İthalatçı ve Distribütör

Ticaret, Toptancı, 
Bayi ve Diğer 

Firma Sahibi, Ortağı, Kurucusu

%56
Müdür, Direktör

%33
Genel Müdür, GMY, CEO / CFO / CMO / CTO

%11

%53

%24

%23

Gıda 
Endüstrisi

%31

Ziyaretçi

Matbaa, Baskı, 
Kağıt, Karton

%18

İçecek 
Endüstrisi

%6

Kişisel Bakım,
Kozmetik

%7

Kimya, Boya,
Petrol, 

Ham Madde

%6

İlaç, 
Medikal

%3

Tekstil, 
Konfeksiyon,

Ayakkabı

%3

Diğer 
Endüstriler

%3

Yapı

%2
Otomotiv

%3

Beyaz Eşya, 
Elektrikli

Ev Aletleri

%2

Gıda – Gıda Dışı 
Perakende 
Ticareti & 
E-Ticaret

%3

Gıda Dışı 
Hızlı Tüketim

Ürünleri

%4

Servis ve 
Hizmet

Sağlayıcılar

%2

Ambalaj Ürünleri, 
Ambalaj Üretimi, 

Ambalaj / Gıda İşlem 
Makine ve Yan Sanayi

%7

…

…

… …



Ziyaretçi
“Beklentilerimizin çok ötesinde bir fuardı. İleride 

geliştirmeyi planladığımız ürün gruplarımız için bile ambalaj 
çözümlerini bu fuarda şimdiden bulduk.“ 

Ziyaretçi, Lübnan

“Düzenli olarak bu fuarı ziyaret ediyorum. 

Fuarda makine ve gıda ambalajı üzerine çok 
sayıda tedarikçi ile görüştüm. Aradığım ürün 
çeşitliğini ve kaliteli ürünleri bu fuarda 
buldum.” 

Ziyaretçi, Türkiye

“Gıda kutuları, pet bardak gibi özellikle 

gıdaya yönelik ambalaj ürünleri arıyordum ve 
aradığım tüm ürünleri buldum. Doğru ambalaj 
tedarikçilerini bulmak bakımından mutlaka bu 
fuarın ziyaret edilmelerini herkese tavsiye 
ederim.”

Ziyaretçi, Türkiye

“Koç Grubu’nun merkezi satın alıma kuruluşuyuz. Fuarı ilk 

defa ziyaret ettim. Oldukça büyük bir fuar olduğunu 
gördüm. Geri dönüştürülmüş ürünler ve tek kullanımlık 
ürünler konusunda çok sayıda firma ile tanışma fırsatım 
oldu.”

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

“Fuarı ile defa ziyaret ettik. Çok geniş bir ürün 

yelpazesi var. Karton ambalajdan sürdürülebilir plastik 
ürünlerine kadar çok sayıda firmayı tek çatı altında 
bulmak mümkün.”

Ziyaretçi, Katar

“Bu fuar Türkiye ve Afrika arasında ekonomik işbirliği 

sağlanması ve iletişim kurulması bakımından çok ideal bir 
platform. Gelecek yıl kalabalık bir heyet ile fuarı tekrar 
ziyaret edeceğiz.”

Ziyaretçi, Senegal

“Çok sayıda katılımcı firma var. Ayrıca, ziyaretçi sayısı da oldukça fazla. 

İçecek sektörü ile bağlantılı makine, ekipman ve ambalaj ürünleriyle 
ilgileniyorum. Bu fuarı bir veya iki saatte gezip bitirmek mümkün değil. 
Bu fuarı ziyaret edenlerin fuara geniş zaman ayırması lazım.”

Ziyaretçi, Türkiye

“Fuarı ilk defa ziyaret ettim. Ambalaj ürün ve 

makinaları bakımından çok geniş bir ürün ve marka 
çeşitliliği var.”

Ziyaretçi, Sudan

“Gıda ile ilgili tüm kâğıt ve plastik ambalaj ürünleri ile 

ilgileniyoruz. Birçok firma ile güzel görüşmelerimiz oldu. 
Tahmin ediyorum ki ileride bu firmalarla iyi iş ilişkilerimiz 
olacak.” 

Ziyaretçi, Belarus

“Fuarın ilk gününden beri buradayım, firmalar ve ürünleri ile ilgili 

ihtiyacım olan ön bilgileri toparladım, yeni kontaklar buldum. Bazı Türk 
firmaları ile çalışmayı umuyorum.” 

Ziyaretçi, Almanya

“Çok geniş kapsamlı katılımcısıyla çok güzel organize 

edilmiş bir fuar. Fuarı önceden de bildiğimiz için görüşmeleri 
zamanında bitirebilmek için birkaç kişi geldik ve verimli 
görüşmeler gerçekleştiriyoruz.”

Ziyaretçi, İngiltere



6 ÜLKEDEN

539 KAYITLI KATILIMCI FİRMA

993 FİRMA TEMSİLCİSİ

85 ÜLKEDEN

4.525 KAYITLI ZİYARETÇİ

2.426 ÜRÜN BİLGİSİ
2.000+ BAĞLANTI TALEBİ

1.450+ MESAJLAŞMA

60+ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Business Connect Programı’na katılan katılımcıların %73,6’sı fuardan önce, fuar sırasında ve 

fuardan sonra gerçekleşen online etkinliklerden memnun kaldı.

Business Connect Programı’na katılan ziyaretçilerin %95’i fuardan önce, fuar sırasında ve 

fuardan sonra gerçekleşen online etkinliklerden memnun kaldı.

Business Connect Programı süresince…

gerçekleşti.

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 2021 yılında ilk defa hibrit olarak düzenlendi.



12 – 15 Ekim 2022’de buluşmak üzere…
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Proje ekibimiz ile iletişime geçin!

Bizi sosyal medyadan takip edin!
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