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E-POSTA 

 

KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2022 / 159 

 

Sayın üyemiz, 

   

Discover Fuarcılık firmasından alınan 07/04/2022 tarihli e-posta mesajında;  

 

13-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilecek olan Ortadoğu 

Organik ve Doğal Ürünler Fuarı Milli Katılım Organizatörlüğünün firmaları tarafından 

yapılacağı, BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuarın, 

organik ve bio ürünlerin tamamı bakımından Ortadoğu'nun en önemli ticari platformu olduğu 

ve 19 yıldır düzenlenen fuarın  organik yiyecek ve içecek, ev tekstili, kozmetik, besin 

takviyeleri, organik gübre, sürdürülebilir tarım ekipmanları, çevre yönetim 

sistemleri sektörlerinin tamamını kapsadığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz 

konusu fuar duyurusu ve broşür ilişik bulunmaktadır. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 

 

  

 

Ekler: 

Ek.1 - Fuar Duyurusu (1 sayfa) 

Ek.2 - Broşür (12 sayfa) 
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MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

“Middle East Organic and Natural Products Expo - Dubai” 

  

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı himayesinde düzenlenen “Middle East Organic and Natural 

Products Expo”  20.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.  

  

BAE İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuar, organik ve bio ürünlerin tama-

mına ilişkin Ortadoğu'nun en önemli ticari platformudur. 19 yıldır düzenlenen fuar organik yiyecek ve içecek, 

ev tekstili, kozmetik, besin takviyeleri, organik gübre, sürdürülebilir tarım ekipmanları, çevre yönetim sistem-

leri sektörlerine tamamını kapsamaktadır. 

  

Discover Events olarak 13-15 Aralık 2022 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek Middle East Organic 

and Natural Products Expo’nun Milli Katılım Organizatörlüğünü yapmaktayız. Birleşik Arap Emirlikleri 

başta olmak üzere, Ortadoğu'ya ihracat yapmak isteyen ve mevcut ihracat rakamlarını artırmayı amaçlayan 

firmalarımız için fuar uluslararası tedarikçiler ve alıcılar için en prestijli buluşma noktasıdır. 

  

Sektör temsilcisi kıymetli firmalarımızın devlet desteği kapsamında avantajlı fiyatlarla fuara katılabilmesi 

için Ticaret Bakanlığı ile yürütülen resmi süreçte son aşamaya gelinmiştir. Bu sayede firmalarımızın ödeye-

ceği katılım bedeli Ticaret Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda belirlenecek rakam ile desteklenecektir. 

  

Erken Katılım Kampanyalı Katılım Bedeli: 900 Euro /m2 (nakliyesiz) 

   

Katılım bedeline; 

·         Yer kirası, 

·         Özel stant konstrüksiyonu ( görsel ve ekstra malzemeler dahil) 

·         Stand genel ve günlük temizlik hizmeti, 

·         Kataloğa giriş bedeli, 

·         Elektrik ve internet bağlantısı, 

·         Tarafımızdan hazırlanan firma broşüründe yer alma hizmetleri dahildir. 

  

Türkiye Milli Katılım Organizatörü olarak sizleri fuarımıza katılımcı olmaya davet etmekten mutluluk duya-

rız. 

  

Saygılarımızla. 

 

 

İLETİŞİM: 

Aylin Şengül / 0555 961 67 47 / aylin.sengul@discoverevents.com.tr 

Fulya Kibar /  0555 820 17 89 / fulya.kibar@discoverevents.com.tr 
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Himayesinde
www.organicandnatural.com

Yiyecek &
 İçecek

Sağlık &
 Wellness

Sürdürülebilir 
Yaşam

Güzellik & 
Kozmetik

Tarım &
 Çevre

Middle East Organic & Natural
Products Expo Dubai 2022
Organik ve Doğal Ürünler Fuarı

13-15 Aralık 2022
Dubai World  Trade Center

Dubai, BAE
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Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık

3 Günlük Fuar & 
365 Günlük İhracat İşi
Organik ve Doğal Ürünler Fuarı, BAE İklim Değişikliği ve 
Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenen, organik ve 
bio ürünlerin tamamına ilişkin Ortadoğu’nun en önemli 
ticari organizasyonudur.

20 yıldır düzenlenen fuar, gerçek anlamda organik ve 
doğal ürünler alanında faaliyet gösteren uluslararası 
firmalar için ithalat ve ihracat fırsatı sunmaktadır.

Fuar bir önceki yıla kıyasla, katılımcı, 
ziyaretçi ve toplam alan bakımından 2021 
yılında 2 kat büyümüştür.

Ortadoğu Organik ve Doğal Ürünler Fuarı, 
13-15 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek 
3 günlük bir organizasyon olsa da; katılımcılarına sunduğu 
365 gün aktif çevrimiçi platformu sayesinde, yıl boyunca 
sürdürülebilir iş bağlantıları ve buluşmalar sağlamaktadır.
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Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 12-14 Kasım 
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Pazarın, 
daha fazlasına ihtiyacı var.
BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar, bölgedeki organik ve bio ürünlere 
talebin arttığı başlıca ülkeler olarak dikkat çekmektedir.Ulaşım kolaylığı ile 
Dubai, Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak 
üzere diğer tüm GCC ve Kuzey Afrika pazarları için ithalat ve ihracat 
konumundadır.

Sadece buradan değil başta BAE olmak üzere Kuveyt, Suudi 
Arabistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Orta Doğu'nun her yerinden 
alıcılarla tanıştık, bu gerçekten güzel çünkü bir noktada farklı 
ülkelerden birçok iş adamlarıyla tanışabilirsiniz.

Hazem Hammad, Biofluid, Macaristan
2021 Fuar Katılımcısı

Organik ve doğal kozmetik ürün-
leri pazarında 2025 yılına kadar 
beklenen %6,4'lük büyüme ve 
32,2 Milyar dolarlık piyasa değeri 
bu ürün gruplarının sektörün 
“itici gücü” haline gelmesini 
sağlamıştır.

Orta Doğu Organik F&B pazarının 
2022 yıl sonunda 18.42 Milyar 
dolar değerine ulaşması ve 5-10 
yıl içerisinde % 14.4'lük bir CAGR 
büyümesi göstermesi beklenmek-
tedir. 

Sağlık ve welhess pazarının % 
13.8'lik CAGR ile 2.2 milyar 
dolara ulaşması beklenirken, 
küresel pandeminin hayatımız 
üzerindeki etkisi göz önüne 
alındığında da, tüketicilerin 
Doğal ve Organik ürünlerin 
tanıtılmasını dört gözle bekle-
dikleri görülmektedir. 
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  Sektörümüz
Ortaklar ve Destekçiler

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık45070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:867024881202248938. Bu kod ile http://evrak.kib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.



Ürün kategorileri – Yiyecek ve İçecek

 

Dünya çapında organik Yiyecek ve İçecek ürün-
leri konusunda artan bir farkındalık var. Küresel 
organik gıda ve içecek pazarının 2025 yılına 
kadar yüzde 16,8'e ulaşması bekleniyor. BAE 
organik pazarının ise 2022'de 18.42 Milyar 
dolara ulaşması ön görülüyor.

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık5
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Ürün Kategorileri - Güzellik ve Kozmetik

Doğal ve organik güzellik ve kişisel bakım 
pazarı genişlemektedir. Organizasyona 
hem geleneksel perakende hem de 
çevrimiçi distribütörlerden kozmetik 
alıcıları katılıyor. Son 18 ayda tüketicilerin 
bilinçlenmesi ve bilgi ve farkındalıklarının 
artması sayesinde organik Güzellik ve 
Kozmetik endüstrisinin 2022 yılında 
Ortadoğu ve Afrika'da 5 milyar dolarlık bir 
değere ulaşması beklenmektedir.

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık6
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Ürün Kategorileri - Sağlık & Zindelik

Küresel sağlık ve welhess pazarı 2021 yılın-
da 3,3 Milyar ABD Doları değerine 
ulaşmıştır. Sektörün 2027 yılına kadar 4,3 
Milyar ABD Dolarına ulaşması ve 2022-2027 
döneminde % 4,2'lik bir artış sergilemesini 
bekliyor. 

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık7
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Ürün Kategorileri - Tarım & Çevre

Şu anda BAE, yıllık gıda gereksinimlerinin% 80 -% 
90'ını ithal etmekte ve bu durum ülkenin gıda 
güvenliği hede�eri için büyük bir risk oluşturmak-
tadır. BAE hükümeti, tarım ve tarımsal teknoloji 
endüstrilerinde sürdürülebilirliği artırabilecek 
araştırma ve geliştirme programlarına giderek 
daha fazla yatırım yapmaktadır. Bu tür girişimler 
için önümüzdeki beş yıl içinde devlet tarafından 
1,5 milyar ABD Doları da yatırım tutarında taah-
hüttünde bulunulmuştur. BAE Organik Tarım 
pazarının 2020'den 2025'e kadar %3,2'lik  
büyümesi beklenmektedir.

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık8
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Ürün Kategorileri - Sürdürülebilir Yaşam

Tüketiciler, yalnız kendileri için değil; aynı zamanda 
yaşam alanları için de organik ve doğal ürünleri 
önemsiyorlar. Doğal malzemeler, sürdürülebilir ve 
çevre dostu olmaları açısından mekan planlanması 
esnasında da göz önünde bulundurulan bir faktör 
haline gelmiştir. Yakın tarihli yapılan bir araştırmaya 
göre Sürdürülebilir Yaşam ve Yeşil Teknoloji 
pazarının 74.64 Milyar dolara ulaşması öngörülmek-
tedir. BAE hükümeti, bölgenin sürekli artan talepler-
ini karşılamak için sürdürülebilir büyümeye 163,3 
milyon dolar yatırım yapmayı planlamaktadır.
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Toptan, perakende,özel etiketler, 
dağıtım ve Horeca'dan 

katılan ticari satın alıcılar

Satın almacılarla önceden 
düzenlenmiş meeting

Panel Tartışmaları, Workshoplar
 ve Konuşmacı Oturumları

Endüstri uzmanları, 
Uluslararası ve yerel uzmanlar.

Aktif uzman katılımcılar

Bölgenin önde gelen 
ticaret evlerinden VIP satın alıcılar

 

2021 Fuarı 
Özet

Pandemi dönemi düşünüldüğünde bile bu 
fuar gerçekten çok yoğun, tüm Orta 
Doğu'dan ziyaretçilerimiz var, kesinlikle 
Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok 
potansiyel partner şirketlerimiz ve özel-
likle Suudi Arabistan gibi ülkelerden 
ortaklarımız var. Bu yüzden kesinlikle 
Rus şirketlerinin ve diğer ülkelerden 
gelen şirketlerin orada olmaktan mutluluk 
duyduğunu düşünüyorum.

Dmitry Polyakov
Rus Global Exports Direktörü, 2021 Fuar 
Katılımcısı

Ortadoğu ve Afrikaya açılan kapınız, 13-15 Aralık10
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Alıcı profili  
Coğrafi Dağılım

Ziyaretçi Endüstri 
Dağılımı

Ziyaretçilerin Statü 
Durumu
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Kuzey Afrika
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22%

4%

14%

15%

15%

10%

5%

12%
3%
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Endüstri 
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Özel Etiket

Çiftçiler

Çevrimiçi
Satıcılar

HoReCa
Diğerleri

Yönetici

KurucuHOD Yönetimi

Girişimci

Vası�ı İşçi 

Stundents
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Satın Almacı Dağılımları
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www.organicandnatural.com

 

 
 

Fuarın Türkiye Milli Katılımı
 Discover Events tarafından

 organize edilecektir

13 - 15
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