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9. HEDİYELİK YÖRESEL VE GELENEKSEL ÜRÜNLER FUARI 

DEĞERLENDİRME RAPORU 
 
Katılımcı Portföyü : 
 
23 – 27 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Fuara 200 m2’lik bir stant 
alarak Doğu Karedeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte katıldık. Standımızda Trabzon 
Hasır Örgü ve Telkari, kazaziye, Keşan, Bıçak, Ekmek, Sütlaç, silah ve Yöresel 
Kıyafetler olmak üzere diğer ürünler ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu. 
 

         
 
Antalya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğide ANFAŞ Fuar Merkezi’de düzenlenen 
fuar açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi 
başkanı Muhittin Böcek, Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prf. Dr. Habip Asan, bir 
çok ilin valileri, Oda Başkanları ve Kalkınma Ajansları yetkilileri katıldı. 
 
 

 



                  
Fuarda Tanıtım İçin Dağıtılan Ürünler: 
 
Trabzon ve Odamızı tanıtan kitapçık, Turizm Müdürlüğünün broşürlerinden ve 
odamızın diğer yayınlarından ziyaretçilere verildi.  
 
500‘er adet olmak üzere bordo mavi renklerde dokunan Keşanlardan ziyaretçilere, 
protokole ve stantlarda görevli kişilere takılmak suretiyle dağıtıldı. Standımızı 
ziyarete gelen kişilere çay ve Ticaret Borsasınca hazırlanan 2000 adet 30 gr’lık 
fındık ikram edildi. 
 

           
 
 
            
Değerlendirme :  
 
164 Oda ve Borsa, 18 Kalkınma Ajansı, Valilikler, Belediyeler, Kooperatifler, 
Üretici Birlikleri ve Firmalardan oluşan toplam 647 katılımcının yer aldığı fuar 
güzel bir organizasyon oldu. 81 ilin ürününün ve KKTC’nin yöresel ürünlerinin 
olduğu fuarda 453 adet coğrafi işaretli ürün ye aldı. 
 
Katılımcı bakımından son derece kaliteli ve saygın kuruluşların katıldığı ziyaretçi 
bakımından önceki yıllara nazaran artan bir sayının yakalandığı gözlenmiştir. 
Yapılan basın toplantısında 250 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği açıklandı. 
Standımızda sergilenen yöremizde üretilen silahlar ve sürmene bıçakları oldukça ilgi 
ve takdir gördü. Kuyumcular odasının açtığı gümüş telkâri ve kazaziye ürünleri 
satışı yapıldı. İlimizde çay üretimi yapan bir firma çay ikramında bulundu ve satış 
yaptı. Cağrafi işaretli ürünlerimizde Vakfıkebir ekmeği, Hamsiköy sütlacı ve Keşan 
standları açılarak tanıtım ve satışı yapıldı. 
 
DOKA’nın katkılarıyla katıldığımız stant’da Odamıza ayrılan yerin önceki yıllarda 
olduğu ön tarafta olması konusunda DOKA’nın yönlendirilmesi hem ilimiz hem de 
stant açısından daha olumlu olacağı kanaatindeyim. Diğer illerin katılım sağladığı 
ürünleri coğrafi işaretli olmadı tamamen ticari faaliyet için katılım sağlayan 
firmalardan oluşması Standın pazarcı firma standı gibi görüntü vermesine sebep 
olarak Doğu Karadeniz illeri olarak imajımızı olumsuz etkilemektedir.  



                     
Fuardan Görünümler : 
 

              
 

            
 

               
 

             
 
 


