
 
 

 
 
 

WABEL ZIRVELERI 2021 

WABEL, alıcılar ve tedarikçiler arasında B2B Smart Meetings™ adı verilen gerçek bire bir görüşmeler 
oluşturarak hızlı tüketim malları endüstrisini dönüştüren bir B2B eşleştirme şirketidir. 
 
WABEL, 2.000'den fazla stratejik satın alma grubu ile ortaktır ve önceden planlanmış yüksek değerli iş 
toplantıları sunmak suretiyle ihracatçılara yıllarca tasarruf sağlamıştır. 
 
WABEL 2012 yılında aşağıdaki sorunlara çözüm oluşturmak amacıyla kuruldu: 
 

• Üreticilerin en çok karşılaştığı sorun: harika bir ürün üretilmesine karşın doğru satış kanallarına 
ulaşmakta yaşanan zorluklar, 

• Her büyüklükteki alıcı ve satış kanalının kendi kategorileri için doğru tedarikçileri bulmakta 
zorlanması ve piyasaların genellikle uygun olmayan tedarikçilerden gelen taleplerle dolu olması 
konusundaki gözlemler,  

 
Her iki tarafın da ticaret fuarları gibi geleneksel çözümlere erişimi vardı, ancak ikisi de ihtiyaçlara ve 
kapasitelere dayalı gerçek eşleşmeler değildi. Sağlam bir teknoloji geçmişine ve hızlı tüketim malları 
endüstrisinde sağlam bir vizyona sahip olan Wabels kurucuları, doğru iş ortaklarının doğru zamanda 
buluşmasına yardımcı olmak için insan uzmanlığını ve yenilikçi teknolojiyi eşleştirmeye karar verdi. B2B Smart 
Meeting™ bu noktada doğdu. Wabel, hem özel etiketler hem de markalar için bir hızlı tüketim malları 
endüstrisi kategorisine odaklanarak, gerçek verilere dayalı olarak düzenlenen iki günlük bir zirvede, kişiye 
özel toplantılar sunar. 
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GIDA TOPLANTILARI 
 
DONDURULMUŞ ÜRÜNLER ONLINE TOPLANTISI: 16-17 MART 2021  

Dondurulmuş Ürünler zirvesi, Avrupalı perakendeciler, yemek servisi şirketleri, fason üreticiler (A markaları) ve 
distribütörlerle işlerini geliştirmek isteyen dondurulmuş ürün markaları ve özel etiket tedarikçileri için yapılır. 
 

DONDURULMUŞ ÜRÜNLER ONLINE ZIRVESI 
Kategoriler: meze, hazir yemekler, meyveler, sebzeler, patatesler, pastane pizza, dondurma, tatli… 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/frozen/    
• Alıcılar Listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-frozen-summit/  
• Kabul Formu: https://www.wabel.com/admission-form-frozen/  

DONDURULMUŞ ET ONLINE ZIRVESI: 
Kategoriler: et ve et ikameleri 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/meat/  
• Alıcılar Listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-meat-summit/  
• Kabul Formu: https://www.wabel.com/admission-form-meat/  

 
DONDURULMUŞ DENİZ ÜRÜNLERİ ONLINE ZİRVESİ: 
Kategoriler: Balık, Deniz Ürünleri, Kabuklu Deniz Ürünleri 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/seafood/ 
• Alıcılar Listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-seafood-summit/ 
• Kabul Formu: https://www.wabel.com/admission-form-seafood/  

MARKET ÜRÜNLERİ ONLINE ZİRVESİ (MARKALAR): 31 Mayıs - 3 Haziran 2021 
Bu zirve, küresel çaptaki önemli ithalatçılar, yeni markalar arayan perakende zincirleri ve çevrimiçi perakendecilerle 
faaliyetlerini geliştirmek isteyen gıda markaları içindir. (atıştırmalıklar, çeşniler, şekerlemeler, çikolatalar, bisküviler,…) 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/grocery/  
• Alıcılar Listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-grocery-summit/  
• Kabul Formu: https://www.wabel.com/admission-form-grocery/  

 
 

SOĞUK ÜRÜNLER & SÜT ZİRVESİ: 23-24 Eylül 2021 
Bu zirve, Avrupa'daki perakendeciler ve stratejik ithalatçılarla faaliyetlerini geliştirmek isteyen soğuk ürünler ve süt 
ürünleri tedarikçileri ve markaları (hazır yemekler, salatalar, soğuk içecekler, soğuk tatlılar, peynir ve krema, tereyağı…) 
içindir. 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/chilled-food-togo/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-chilled-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-chilled/ 
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EVCİL HAYVANLAR ZİRVESİ: 27-28 Ekim 2021 
Bu zirve tüm evcil hayvan mamaları ve aksesuarları içindir. Bu sektördeki perakendeciler ve stratejik küresel ithalatçılar 
ile faaliyetlerini geliştirmek isteyen tedarikçiler ve markalar, bu zirveye bayılacak. 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/pet/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-pet-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-pet/ 

 
 
MARKET ÜRÜNLERİ ONLINE ZİRVESİ (ÖZEL ETİKETLER): 2-5 Kasım 2021 
Bu zirve, EMEA perakendecileriyle tanışmak isteyen tüm özel etiketli ambient gıda tedarikçileri içindir. En büyük 
zirvelerimizden biridir ve 100'den fazla ana perakendeci, yeni tedarikçilerle tanışmak veya yeni ürün yelpazelerini 
keşfetmek için bu zirveye katılır. 
 

 
ŞEKERLEME ZİRVESİ 2-3 KASIM 2021: 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/sweet-confectionery/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-sweet-confectionery-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-sweet-confectionery/ 

 
 

 
TUZLU ÜRÜNLER ZİRVESİ: 4-5 KASIM 2021 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/savoury-grocery/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-savoury-grocery-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-savoury-grocery/ 
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İÇECEKLER 
 
İÇECEKLER ONLINE TOPLANTISI: 3-4 Haziran 2021 
Bu zirve, küresel çapta stratejik ithalatçılar, önemli perakende zincirleri ve çevrimiçi perakendecilerle faaliyetlerini 
geliştirmek isteyen markalar (gelişmekte olanlar dahil!) içindir. Markanız, mevcut kaynak sağlama projeleri olan 
100'den fazla alıcının önünde olacağından, iş geliştirmede yıllar kazanacaksınız ve daha iyi sonuçlar için yalnızca ilgi 
duyan büyük çaptaki firmalarla tanışacaksınız. 
 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/drinks-brands/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-drinks-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-drinks/ 

 
 
 

BIRALAR, ŞARAPLAR VE ALKOLLÜ İÇKILER 
 
ÇİN ŞARAP & ALKOLLÜ İÇKİLER ONLINE ZİRVESİ: 9-10 Haziran 2021 
Bu zirve, Çin'deki stratejik ithalatçılar, önemli perakende zincirleri ve çevrimiçi perakendecilerle faaliyetlerini 
geliştirmek isteyen üreticiler içindir. Çin pazarı bugün hızlı tüketim malları endüstrisi şirketleri için çok önemlidir, ancak 
bu biraz yanıltıcı olabilir; bu nedenle yalnızca Avrupa Şaraplarını ve alkollü içeceklerini ithal edebilecek kalifiye 
ithalatçılarla tanışmanızı sağlamak için tüm ithalatçılarımızı sık sık ziyaret ediyoruz! Bu zirvede% 100 güvenilir ve 
doğrulanmış ortaklar bulunmaktadır. 
 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/wine-spirits-china/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-china-wine-spirits/ 

 
BİRA & CIDERS ZİRVESİ: 16-17 Kasım 2021 
Bu zirve, faaliyetlerini stratejik Avrupalı ithalatçılar ve perakendeciler ile geliştirmek isteyen BİRA & Ciders markaları ve 
üreticileri içindir. 
 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/beers-ciders/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-china-wine-spirits/ 

 
ŞARAP ZİRVESİ: 18-19 Kasım 2021 
Bu zirve, işlerini Avrupalı ithalatçılar ve perakendeciler ile geliştirmek isteyen Şarap üreticileri içindir. 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/wine/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-wine-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-wine/ 

 
ALKOLLÜ İÇKİLER ZİRVESİ: 18-19 Kasım 2021 
Bu zirve, işlerini Avrupalı ithalatçılar ve perakendecilerle geliştirmek isteyen alkollü içki üreticileri içindir. 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/spirits/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-spirits-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-spirits/ 
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GÜZELLİK, SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM 
 
 
VİTAMİNLER VE TAKVIYE EDICI GIDALAR ONLINE ZİRVESİ: 3-4 Mart 2021 
Bu zirve, çevrrimdışı ve çevrimiçi perakendeciler ve distribütörlerin yanı sıra eczaneler ve uzmanlarla işlerini geliştirmek 
isteyen markalar ve özel markalı tedarikçiler için yapılır. 
 
Kategoriler: Vitaminler ve Mineraller, Özel takviyeler, Gıda takviyeleri, Güzellik takviyeleri, Sağlık, OTC 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/vitamins-supplements/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-vitamins-supplements/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-vitamins-supplements/  

 
 
İLERİ GÜZELLİK ONLINE ZİRVESİ: 25-28 Mayıs 2021  
Bu zirve, yalnızca ithalatçılar ve distribütörlerle tanışmak, kitlesel pazar veya özel perakendecilerle ve aynı zamanda e-
ticaret yoluyla Avrupa pazarında faaliyetlerini geliştirmek isteyen markalar içindir. 
 
Kategoriler: Cilt Bakımı, Saç Bakımı, Makyaj, Kişisel Bakım 
 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/up-beauty/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-up-beauty-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-up-beauty/  

GÜZELLİK VE KİŞİSEL BAKIM ONLINE ZİRVESİ: 19-20 Ekim 2021 
Bu zirve, yalnızca ithalatçılar ve distribütörlerle tanışmak ve kitlesel pazar veya özel perakendeciler ile aynı zamanda e-
ticaret yoluyla faaliyetlerini geliştirmek isteyen özel markalı tedarikçiler içindir. 
 
Kategoriler: Cilt Bakımı, Saç Bakımı, Hijyen, Sağlık 

• Sunum: https://www.wabel.com/summits/beauty-personal-care/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-beauty-personal-care-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-beauty-personal-care 
 
 

EV TEMİZLİK VE BAKIM ÜRÜNLERİ ONLINE ZİRVESİ: 19-20 Ekim 2021 
Bu zirve, yalnızca ithalatçılar ve distribütörlerle tanışmak ve kitlesel pazar veya özel perakendeciler ile aynı zamanda e-
ticaret yoluyla faaliyetlerini geliştirmek isteyen özel markalı tedarikçiler içindir. 

 
Kategoriler: Oda Temizleyicileri ve Aerosoller, Ev Temizleyicileri, Temizlik Malzemeleri, Bulaşık Yıkama, Kağıt Tek 
Kullanımlık Ürünler, Ev Eşyaları Aksesuarları, Çamaşır Bakımı, Ayakkabı Bakımı ve Böcek İlaçları 

 
• Sunum: https://www.wabel.com/summits/home-care/ 
• Alıcılar listesi: https://www.wabel.com/buyerslist-home-care-summit/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-home-care/ 
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AMERİKA’YA TİCARET ONLINE ZİRVESİ: 19-20 Ekim 2021 
Bu zirve sadece, ithalatçılar ve distribütörlerle tanışmak ve kitlesel pazar veya özel perakendeciler ve aynı zamanda 
ABD'deki e-ticaret yoluyla faaliyetlerini geliştirmek isteyen, gelişmekte olan markalar da dahil olmak üzere markalar 
içindir. 
 
Kategoriler: Cilt Bakımı, Saç Bakımı, Makyaj, Kişisel Bakım, Hijyen, Koku 
 

› Sunum: https://www.wabel.com/summits/usa-up-beauty/ 
› Alıcılar listesi: çok yakında 
› Kabul formu: çok yakında 

AMBALAJ / PAKETLEME ÜRÜNLERİ VE İÇERİK ÜRÜNLERİ 
 
AMBALAJ / PAKETLEME ÜRÜNLERİ İÇİN DEĞİŞİM ONLINE ZİRVESİ: 7-8 Nisan 2021 
Bu zirve, sürdürülebilir ambalajlamaya odaklanıyor. Kitlesel Pazar perakendecileri, Uzmanlaşmış perakendeciler, 
İthalatçı / Distribütörlerin yanı sıra e-ticaret oyuncuları ve gıda hizmeti alıcıları ve ortak paketleyicilerle tanışmak 
isteyen tedarikçiler ve üreticileri hedefler.  
 
Kategoriler: Alüminyum, Kağıt ve karton, Cam, Kompostlanabilir, Geri dönüştürülebilir, Diğer malzemeler 
 

• Sunum: https://www.wabel.com/brochure-pack-for-change-suppliers/ 
• Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-pack-for-change/ 

İÇERİK ÜRÜNLERİ İÇİN DEĞİŞİM ONLINE ZİRVESİ: 8-9 Haziran 2021 
Bu zirve, yeni nesil “temiz etiketli” içerik maddelerine odaklanıyor. Kitlesel Pazar perakendecileri, Uzmanlaşmış 
perakendeciler, İthalatçı / Distribütörlerin yanı sıra e-ticaret oyuncuları ve gıda hizmeti alıcıları ve ortak paketleyicilerle 
tanışmak isteyen tedarikçiler ve üreticileri hedefler. 
 
Kategoriler: temiz etiketli malzemeler, doğal içerikler, yeni içerikler 
 

› Sunum: https://www.wabel.com/brochure-ingredient-for-change/ 
› Kabul formu: https://www.wabel.com/admission-form-ingredient-for-change/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

TEDARİKÇİLER İÇİN LİSTELENEN TÜM ÇEVRİMİÇİ ZİRVELER AŞAĞIDAKİLERİ İÇERECEKTİR: 
 
Hedeflenen alıcılar ile tanışmak istedikleri tedarikçileri / markaları seçecek olan 20 dakikalık yüksek değerli iş 
toplantıları önceden planlanmıştır. % 100 eşleşme! 
 
İş toplantılarına birden fazla katılımcı katılabilir! (ekstra ücret ödemeden) 
Şirketler her toplantıya hazırlık öncesinde iş toplantıları ile birlikte gündemlerini alacaklar. 
Her şirket, alıcıların geri bildirimlerini çevrimiçi kontrol panellerinde alacak 
Çevrimiçi zirve sırasında canlı konferanslar ve belirli konularda kaydedilmiş önemli notlar 
İş toplantılarını hazırlamak için eğitim belgesi 
 
AYRICA ŞUNLAR DAHİLDİR: 
 
WABEL çevrimiçi platformu NEEDL'e 1 yıllık erişim https://needl.co/ 
 

• Uluslararası görünürlük için çevrimiçi profil (iş toplantılarının planlaması) 
• İhracat teşhisi (tedarikçinin hedeflerini bilmek için) 

 
 
 
Organizasyon: 

 
 
 

 
Sorularınız ve bilgi için 
 
Yusuf Oğuz EVLER (Almanya ve Türkiye) 
 
oguz@wabel.com 
 
+49 179 249 62 72 (Whatsapp) 


