
15 - 16 EKIM 2022
THE SEED

ONNNIVORE IS BACK IN TOWN!



Mutfak, yerleşik düzenden, kurallardan 
ve dikte edilen kavramlardan uzaktır. 
Çağdaş şefler daha kişisel, kimlik odaklı 
ve benzersiz vizyonlar oluşturuyor. Artık 
tek bir mutfak değil, gastronomik hayalleri 
olan şef sayısı kadar çok mutfak var. 
Yaratıcılık, kusursuz bir yemekten çok 
daha fazlasını sunmak için geleneğin 
hakimiyetinden kurtuluyor.

2003 yılında, gastronomide status quo’yu 
alt üst etmek ve ilham dolu yeniliklerin 
önünü açmak için yaratılan Omnivore, 
sektörde kaçırılmayacak bir etkinlik 
haline geldi. 

Tüm sektör, yeme-içme hizmetlerinin 
geleceği üzerine kafa yormak, düşünmek 
ve geliştirmek için Omnivore’da bir araya 
geliyor. Özgür, asi, yaratıcı ve kararlı şekilde...

Bugün festival, çağdaş mutfağın en büyük 
oyun alanlarından biri olarak kabul ediliyor. 
Çünkü Omnivore, bugüne kadar dünya 
çapında bine yakın şefe ışık tuttu ve 
sektördeki yüzlerce kişiyi su yüzüne çıkardı

18
YIL

50
DÜNYA ÇAPINDA 
FESTİVAL

3,000
ŞEF

130,000
1 YILDAKİ 
DİJİTAL KULLANICI

300,000
1 YILDAKİ  
GÖRÜNTÜLENME

Omnivore, Sirha Food ve dijital ekosisteminin bir parçası 
olarak Sirha Omnivore ismini aldı ve kendisinin daha 
gelişmiş ve yükseltilmiş bir versiyonu haline geldi. 

Hem profesyonellere hem de halka adanmış olan 
Sirha Food, tüm yeme-içme hizmetleri endüstrisini, 
etkinlikleri aracılığıyla bir araya getiriyor: Sirha Lyon, 
Sirha Made, Sirha Green ve Sirha Europain Fuarı, 
Sirha Omnivore festivali, Bocuse d'Or ve Pastacılık 
Dünya Kupası yarışmaları. 

Sirha Omnivore, çağa yön veren güçlü bir etken 
olarak dijitalde de kendine önemli bir yer edindi. 
Sirha Food uygulamasına ve katılımcılar ile ziyaretçileri 
birbirine bağlayan tüm Sirha Connect dijital hizmetlerine 
entegre edildi.

ÇAĞDAS MUTFAK
LABORATUVARI

GLOBAL

BİR SIRHA FOOD
ETKİNLİĞİ...



O NNNIVORE FOOD 
FESTIVAL 2021
Omnivore Food Festivalinin 16. Edisyonu olan –Sirha Omnivore Paris– 7.500 katılımcıyı bir araya getirdi. 
Bu, etkinliği sabırsızlıkla bekleyen gurmeler için güçlü bir sinyal.

Zengin bir programla birlikte, geniş bir kitleye ve sahnede olmanın, festival koridorlarında dolaşmanın 
veya sadece yemek alanının tadını çıkaran birçok şefe sahip olan Omnivore, özgür mutfağı kutlamak
için bahsini, canlı ve kararlı bir şekilde ortaya koydu. 

5
SAHNE

200
DAVETLİ

1
YEMEK ALANI

80
KATILIMCI
VE MARKA

150
MASTERCLASS

7,500
ZİYARETÇİ



2022 SIRHA 
OMNIVORE 
ISTANBUL’DA 
BİZE KATILIN!



ETKİLEYİCİ BİR FESTİVAL

Yeme-içme hizmetleri sektör profesyonellerinin yanı sıra yemek tutkunları için de 
bir karşılaşma ve her anlamda alışveriş platformu olan Omnivore Festivali, çağdaş 
mutfağın küresel merkezi olarak konumlanıyor.

2022 Sirha Omnivore İstanbul; sektörün önde gelen şefleri ve değişimin kilit oyuncuları 
tarafından Türkiye’nin farklı bölgelerinin zenginliğini vurgulayarak, her zamankinden daha
yerel bir şekilde tüketici ve sektör profesyonelleri ile buluşacak.

BÜYÜK BİR 
GASTRONOMİ 
NETWORK’Ü VE  
ETKİNLİĞİ

2022 Sirha Omnivore İstanbul, The Seed'in merkezi ve doğa ile iç içe ortamında; 
görülecek ve deneyimlenecek.
 
Omnivore, sonbaharın bu harika yeme içme buluşması için etkileyici bir ruh yaratacak.

Şeflerin özel yemek alanları, DJ performansları, eşsiz bir yeme-içme pazarı ile 
Omnivore, konuk mutfakları deneyimlemek ve keşfetmek için benzersiz ortamını 
The Seed’de paylaşacak. 



ONNN           IVORIOUS
PARTY

Gastronomi konsepti ve birbirinden önemli şeflerle hoşça 
vakit geçireceğiniz ONNN    IVORIOUS PARTY, müzik 
eşliğinde eğlenerek, ünlü şeflerin özel olarak hazırladığı 
lezzetlerin sunulduğu farklı bir deneyim.



MASTERCLASS
ALANLARI

ANA SAHNE
Bu sahne etkinlik boyunca yarının mutfağını yaratan 
ve etkileyen şefleri ağırlayacak.

KÖSK BULUSMALARI
Yeme-içmeye dair her şeyin konuşulacağı köşk 
buluşmalarında, ilham verici isimlerle bir araya gelinecek.

LIQUID STAGE
Sonsuz kombinasyon... Liquid Stage’de
içecek dünyasının sınırsızlığı keşfedilecek.



ETKİNLİK ALANI Emirgan, 
Sakıp Sabancı Cd. No:42 
34467 Sarıyer/İstanbul



ANA
PARTNER
FESTİVAL ÖNCESİ, SIRASI VE SONRASINDA 
MAKSİMUM GÖRÜNÜRLÜK

 

 

 

DAVETİYELER

10 festival davetiyesi

10 Omnivorius Party davetiyesi

ANA PARTNERLİK BEDELİ: 16.000 € + KDV
 

ETKİNLİK ESNASINDAKİ İLETİŞİM

Festivalin tüm iletişiminde kategori 
bazında ana partner olarak anılma

Festivalin ana programında 
görünürlük

Festivalin ana iletişim görsellerinde 
görünürlük

Festival afişlerinde logo kullanımı

Basın bülteninde görünürlük

Markaya özel alan tahsis edilmesi ve branding hakkı

Ana sahnede/seçilecek showlar sırasında uygun olabilecek/ihtiyaç olan ürünlerin sergilenmesi

Şefler tarafından kullanılacak olan ürünlerin tedarik edilmesi 

Stantta katılımcılara ikram hakkı

1 yıl süreyle Sirha Omnivore İstanbul ismini kullanma hakkı

1 yıl süreyle etkinlik fotoğraflarını kullanma hakkı (Telif hakkının korunması şartıyla)

Ana sahne ekranında logo görünürlüğü

Ana sahne ekranında günde 2 defa max. 30 sn’lik reklam gösterme hakkı

Etkinlik sonrası videoda görünürlük  

MARKA VE ÜRÜNLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK

DİJİTAL İLETİŞİM

Festivalin ana web sitesinde kategori 
bazında ana partner olarak logonun yer alması

Festivalin sosyal medya hesabında 
markaya özel 1 adet story paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarında markanın 
etiketlenmesi

Web sitesi ana sayfasında 1 ay boyunca 
banner/reklam paylaşım hakkı

Gerçekleştirilecek e-posta gönderimlerinde 
logonuzun yer alması

FESTİVAL ALANI

16m2 Boş Alan (Stant yapımı tarafınıza aittir.)

Kategori bazında tek marka olarak 
konumlanma hakkı

Stantlarda 3kw elektrik



CO-
PARTNER

 

 

 

 

 

 

 

DAVETİYELER

 5 festival davetiyesi

 5 Omnivorius Party davetiyesi

 

ETKİNLİK ESNASINDAKİ İLETİŞİM

Festivalin tüm iletişiminde 
co-partner olarak anılma

Festivalin ana programında 
görünürlük

Festivalin ana iletişim görsellerinde 
görünürlük

Festival afişlerinde logo kullanımı

Basın bülteninde görünürlük

Markaya özel alan tahsis edilmesi ve branding hakkı 

Stant alanında katılımcılara ikram hakkı

1 yıl süreyle etkinlik fotoğraflarını kullanma hakkı (Telif hakkının korunması şartıyla)

Ana sahne ekranında logo görünürlüğü

Ana sahne ekranında günde 1 defa max. 15 sn’lik reklam gösterme hakkı

Etkinlik sonrası videoda görünürlük  

 
 
 
 
 
 

MARKA VE ÜRÜNLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK

DİJİTAL İLETİŞİM

Festivalin ana web sitesinde co-partner 
olarak logonun yer alması

Festivalin sosyal medya hesabında 
markaya özel 1 adet story paylaşımı

Sosyal medya paylaşımlarında markanın 
etiketlenmesi

Gerçekleştirilecek e-posta gönderimlerinde 
logonuzun yer alması

FESTİVAL ALANI

10m2 Boş Alan (Stant yapımı tarafınıza aittir.)

Stantlarda 3kw elektrik
 

CO-PARTNERLİK BEDELİ: 8.000 € + KDV



STANT
PARTNERLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVETİYELER

 2 festival davetiyesi

 2 Omnivorius Party davetiyesi

 
 

ETKİNLİK ESNASINDAKİ İLETİŞİM

Festivalin tüm iletişiminde 
stant katılımcı olarak anılma

Festivalin ana programında 
görünürlük

Festivalin ana iletişim görsellerinde 
görünürlük

Festival afişlerinde logo kullanımı

Markaya özel alan tahsis edilmesi ve branding hakkı 

1 yıl süreyle etkinlik fotoğraflarını kullanma hakkı (Telif hakkının korunması şartıyla)

Ana sahne ekranında logo görünürlüğü

Etkinlik sonrası videoda görünürlük  

 
 
 
 

MARKA VE ÜRÜNLER İÇİN GÖRÜNÜRLÜK

 

DİJİTAL İLETİŞİM

Festivalin ana web sitesinde stant katılımcı
olarak logonun yer alması

Gerçekleştirilecek e-posta gönderimlerinde 
logonuzun yer alması

 

FESTİVAL ALANI

4 m2 stant verilecektir.

Marka görselinin ve logosunun yer aldığı 
stant arka planı

Stant ve brandinglerin Omnivore
formatında tasarlanması ve üretimi

Stantlarda 3kw elektrik

 

STANT PARTNERLİĞİ BEDELİ: 2.250 € + KDV

Stant fiyata dahildir.



SATIŞ YÖNETİCİSİ
burcin.kirpici@gl-events.com
+90 530 282 78 60

BURÇİN KIRPICI

İLETİȘİM
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