
 
  ANUGA 

 ULUSLARARASI GIDA & İÇECEK FUARI VE İNCELEME ZİYARETİ  
( 4 - 8 Ekim 2019 / Köln - ALMANYA ) 

 

Dünyanın en büyük yiyecek & içeçek fuarı olan ANUGA Uluslararası 

Gıda&İçecek fuarı 2 yılda bir kez gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında 

gerçekleşen organizasyona 7.405 firma katılımcı olarak iştirak ederken 165.000 

kişi de fuara ziyaret gerçekleştirmiştir. 

ANA ÜRÜN GRUPLARI: Sıcak İçecekler (Çay, kahve, kakao), Organik Ürünler 
(Şarküteri ürünleri, sağlık gıdaları, dondurulmuş ürünle, et, sosis, av ve kümes 

hayvanları, soğutulmuş yiyecek ve balık, süt ve süt ürünleri, süt yerine kullanılan ürünler, ekmek, unlu 
mamuller ve ekmek, içecekler, sıcak içecekler) Sağlık Gıdaları (Reçetesiz ilaçlar, diyet takviyeleri, gıda 
ve diyet ürünleri, işlevsel yemekler) Şarküteri ürünleri, Gurme yiyecekler ve Temel besinler (Temel 
besinler, konserve, hazır yemekler ve çorba ürünleri, şarküteri sosları ve baharatları, kurutulmuş meyve 
ve sebzeler, sıvı yağlar ve katı yağlar, şekerleme ve atıştırmalık ürünler) Dondurulmuş yiyecek ve 
dondurma ürünleri (Meyve ve sebzeler, et, balık ve deniz ürünleri, hazır yemekler, pişmiş ürünler, 
dondurma, süt ürünleri, ürünler için ham maddeler ve yardımcı maddeler) Et, Sosis, Av hayvanları ve 
Kümes hayvanları (İşlenmemiş et, et ürünleri, et içeren konserveler, et bazlı hazır ürünler, kasaplar 
için ham maddeler ve yardımcı maddeler, et yerine kullanılan ürünler)  Taze hazır yemek, Taze 
şarküteri, Balık, Meyve ve Sebzeler (Dilimlenmiş meyve ve sebzeler, özel salatalar, balık, kabuklu 
deniz ürünleri ve deniz ürünleri, taze garnitürler / malzemeler, soğuk yiyecekler için ham maddeler ve 
yardımcı maddeler, diğer soğutulmuş ürünler ) Süt Ürünleri (Süt yerine kullanılan ürünler, krem ve 
krema ürünleri, peynir, tereyağı, tatlılar, kuru süt ürünleri, yumurtalar ve yumurta ürünleri) Ekmek, 
unlu mamuller, Ekmeğe Sürülen Ürünler (Taze, dondurulmuş, kısmen pişmiş ekmek, küçük pişmiş 
rulolar, ince pişmiş ürünler, uzun ömürlü unlu mamüller, glutensiz unlu mamuller, hammaddeler, 
malzemeler, pişirme için yardımcı maddeler) İçecekler(Alkolsüz içecekler, bira ve çeşitleri, şarap ve 
şampanyalar, diğer alkollü içkiler, hammaddeler, katkı maddeleri) Catering hizmetleri için teknik ve 
ekipmanlar (mutfak teknolojisi, dağıtım sistemleri, masa ve servis ekipmanları, durulama, temizleme ve 
arıtma teknolojisi, soğutma teknolojisi, kahve makineleri, inşaat teknolojisi, mobilya ve ekipman, 
hizmetler ve kavramlar) 

FUAR KATILIM ÜCRETLERİ 
 

2 kişilik odada kişi başı paket fiyatı: NAKİT  1.150 EURO 
Tek kişilik oda paket fiyatı: NAKİT  1.250 EURO 

Vize Ücreti NAKİT     140 EURO 
                                           

Üyelerimizin, fuara kesin katılım için 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 12:00’a kadar Odamız Dış 
İlişkiler Birimine ulaşmalarını ve kayıtlarını gerçekleştirmelerini rica ederiz.  
 

Fuarın içeriği ile ilgili olarak NACE kodu uyumlu en az 10 firma olması durumunda KOSGEB 
Yurtdışı İş Gezisi Desteği için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 
 

Önemli Not: Pasaportu bulunmayan ya da pasaport geçerlilik süresi sona ermiş üyelerimizin, 
pasaport işlemlerine başlamalarını önemle hatırlatırız. 
 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt İçin:  
ETO Dış İlişkiler Birimi 
Tel: 222 26 26 / Dahili: 253 - Okan TAŞKIN  
 
 

TASLAK PROGRAM VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 
 

http://www.etonet.org.tr/uploads/2019/20190829AlmanyaTaslak.pdf

