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GELECEĞİ BUGÜNE TAŞIYORUZ

PANDEMİYE RAĞMEN
DURMADAN ÇALIŞTIK

Yaratıcı yaklaşımlarıyla sektöründe lider şirketlerle pek çok başarılı çalışmaya imza atan 
CAB Grup, iş dünyası ve ticaretin yeniden şekillendiği son günlerde alt yapısını hazırladığı 
dijital platformlarla geleceği bugüne taşımaktadır. 

Dünyayı etkisi altına alan ve tüm sektörleri olumsuz etkileyen pandemide, çalışmalarımıza 
ara vermedik. Daha çok çalıştık, daha çok proje ürettik ve çözüm ortaklarımızla başarılı işlere 
imza attık. 



CAB DİJİ

DİJİTAL FUARLAR 

Türkiye’nin en güçlü dijtial fuar platformu olan CAB DİJİ, fiziki fuar organizasyonlarını 
günümüzün modern teknolojisi ile birleştirir. CAB DİJİ, hemen her olanağı hatta daha fazlasını 
dijital fuar çözümleri ile sunar ve dünyamızdaki yükselen online talebin ihtiyaçlarını teknolojik 
ve yenilikçi çözümlerle karşılar.
CAB DİJİ’nin dijital fuar altyapısı ile kendi dijital fuarınızı kolayca oluşturabilir, kitlelerin dijital 
platformda buluşmasını sağlayabilirsiniz. 

CAB DİJİ olarak, globalleşen dünyada hem ticari hem tüm ekosistemin dijitale dönüşümüne 
çözüm olmak için çıktığımız bu yolda, giderek artan online ihtiyaçlara hizmet ediyoruz. 
Dijital fuar yazılımı ile standart tekniklere alternatif yeni bir soluk olmayı amaçlıyoruz. Fiziki 
fuarlarla aynı konsepte sahip dijital fuarlar, internet bağlantısıyla tüm dünyayı bir araya 
getirme fırsatı sunuyor.



EXPO 1 - COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER 
VE GASTRONOMİ DİJİTAL FUARI

Çözüm ortağımız Türkiye Aşçılar Federasyonu ile birlikte Türkiye’nin 
geleceği için önemli bir proje hayata geçirmeyi istedik. EXPO1 - 
Coğrafi İşaretli Ürünler ve Gastronomi Dijital Fuarı ile yerli üretim ve 
coğrafi işaretin önemine dikkat çekerek, ülkemizin yerli üretimine, 
tüketimine ve ihracatına destek olmayı amaçlamaktayız. 

MARS COLONY PROJESİ 
Yeni dünya yeni turizm kriterlerinden yola çıkarak İnova Fikir-Proje ile ortaklaşa çalıştığımız 
Mars Colony Projesi, dünyada bir ilk. Kuşadası Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ve 
turizme büyük katkı sağlayacak proje, şimdiden büyük ilgi gördü.  



ORGANİK TARIMIN TEMSİLCİSİ 
GREENADA İLE İŞBİRLİĞİ

İyi tarım uygulamaları ile ilaç ve kimyasal madde katkısız üretim yapan Greenada firmasının 
tercihi CAB Grup oldu. 



YUNUS PARKLARI DERNEĞİ İLE 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği ile olan çalışmalarımız devam ediyor. Turizme, 
ekonomiye, sağlık ve sosyal hayata olumlu katkısı olan yunus parklarının dünyadaki tanıtım 
çalışmaların destekleyerek, Türkiye turizmine katkı sunuyoruz. 


