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EIBTM Barselona Fuarı’nda Türkiye'ye deniz
dalgası standı
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Yazıcı Dostu Gösterim |

Arkadaşına Gönder |

Ana Sayfa

ICVB‐ İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Madrid Müşavirliği tarafından hazırlanan Türkiye
standında 36 katılımcı ünitesinde 60’a yakın firma ve sektör kuruluşu yer aldı.

Bizi Takip Edin
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2 01 3 sezonu turizm
beklentilerini karşıl
En Çok Tıklananlar
Ev et
Madrid Ataşeliği tarafından yaptırılarak geçen yılda olduğu gibi 400 metrekarelik bir
alanda konumlandırılan EIBTM 2013 Türkiye standı özel ve ilk kez uygulanan deniz
dalgası konseptiyle ziyaretçiler ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.
EIBTM fuarının dünyanın en önemli ve prestijli kongre ve insentif fuarlarından
olduğunu belirten Madrid Müşaviri İjlal Kastal, fuar ile ilgili şu değerlendirmelerde
bulundu:
Benzer Haberler:
Otelcilik eğitimine profesyonel dokunuş
Lufthansa’nın şok kararına THY'den yanıt geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki 'sahte imza'
olayında yeni gelişme
Tartışmaların odağındaki Alman tur
operatöründen önemli açıklamalar
SKAL Federasyonu Kuşadası'nda toplandı
Türk ve Çinli turizmciler işbirliğine ‘evet’ dedi
Mehmet Mülayim yazdı: Turizmcinin yerel
seçimlerdeki gücü ne?
2030'a kadar turist sayısı 1,8 milyara ulaşacak

"Fuara, ülkemizden her sene daha yoğun ve verimli bir katılım oluyor. Türkiye için
kongre turizmi artık çok önemli bir ürün. Dünyada söz sahibi haline gelmeye
başladık. İstanbul’un bu alanda dünyada ilk 10 arasında bulunması bunun en
güzel kanıtıdır. Tesislerimiz, kongre merkezlerimiz, otellerimiz, hizmet kalitemiz
birçok rakip turizm ülkesiyle rekabet edecek durumda. Tüm bunları göz önünde
bulundurarak Bakanlık olarak EIBTM fuarı başta olmak üzere tüm kongre fuarlarına
çok önem veriyoruz. Her sene olduğu gibi bu senede fuar alanında Türkiye en
büyük stantlardan birisiydi ve sektörden çok yoğun katılım oldu. Standımızı fuar
alanında farklılık yaratmak, dikkat çekmek adına Akdeniz ülkesi olmamız nedeniyle
deniz dalgası konsepti üzerine kurduk. 2013 yılındaki reklam görsellerimizi standa
adapte ederek bu konsepti güçlendirmeye çalıştık. Sonuç olarak ICVB’nin başarılı
organizasyonu ve işbirliği ile verimli ve başarılı bir fuar geçirdik."

Hav alim anında bom ba
paniği
İşte Türkiy e'nin 1 0 ay lık
ziy aretçi rakam ları,
y ükselen v e düşen pazarlar
TripAdv isor 'her şey dahil'in
en iy ilerini seçti, işte listedeki
9 Türk oteli
Cenk Kınay , y eni şirketini
Turizm Güncel’e anlattı

Havalimanında bomba paniği

"Dünyada genel turizm fuarlarında bir düşüş yaşanırken, kongre turizmi tanıtımı ve
pazarlaması için fuarlar hala büyük önem taşıyor. Başarı ile düzenlenen davetli
alıcı programları dünyanın dört bir yanından kongre alıcıları ile destinasyonları ve
servis sağlayıcıları bir araya getiriyor. Fuar esnasında gerek ICVB gerekse diğer
Türkiye standı katılımcıları verimli görüşmeler gerçekleştirdiler. Konumu, tasarımı
ve etkinlikleri ile dikkat çeken Türkiye standına özel sektörün ilgisi yoğun oldu. Stant başvurusunda bulunan herkesin talebinİ
karşılayamadık. 2014 fuarlarına katılmak üzere özel sektör şimdiden başvuruda bulunmaya başladı. Fuarların verimli geçtiğinin ve
ülkemize fayda sağladığının en güzel kanıtı bu. Tüm dünyada düşüş yaşanırken bizim etkiliğimizi artırmaya devam etmemiz çok önemli ve
gurur verici."
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E-Mail adresiniz...

'Alm any a'da iki büy ük tur
operatörü daha iflas edecek'

Gü v en lik Kodu :

Bunları okudunuz mu ?

STANDA ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİSİ YOĞUN OLDU

ICVB Genel Müdürü Elif Balcı Fisunoğlu ise fuarla ilgili olarak şu bilgileri
sundu:

Hay ır

İşte Türkiy e'nin 1 0 ay lık
ziy aretçi rakam ları,
y ükselen v e düşen pazarlar

Abone Ol

DRV Başkanı Büchy
Türkiy e'de. İflaslar, sektör
için ders olm alı
Ferit Şahenk Bodrum 'da
estetik v e detoks oteli açıy or
Görgülü kardeşlerden
'tutuklam a kararı'
iddialarına y anıt v ar
Gülçin Güner, başkanlığı
Burhanettin Sili'y e bıraktı

Haberi Paylaşın :
Hava Durumu
Bu haber 26.11.2013 - 15:29:06 tarihinde eklendi.
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Diğer Başlıklar:
'Taksit sınırlamasında BDDK'yı ikna ettik'

Swiss Air ve Austrian Airlines de THY'yi kısıtlamaya katılıyor

Cihat Gazel: Gelecekte herkes bu şaşadan vazgeçecek

Başka faktörler etkilemezse İzmir, EXPO’da ipi göğüsler

Turistik ilçedeki otelcilere Maliye'den haciz bildirisi
Etstur, ciroda % 30, yolcuda % 13 artış hedefiyle erken
rezervasyonu başlattı

Ersoy: Denetlenmemiz gerekiyor, sektörün bir 'BDDK'ya
ihtiyacı var
EIBTM Barselona Fuarı’nda Türkiye'ye deniz dalgası standı

Setur erken rezervasyon kampanyasını açıkladı

Antalya'ya charter izni çıksın, İranlı turist ikiye katlanır!

Lufthansa’nın şok kararına THY'den yanıt geldi

Lufthansa, THY ile olan gerginlik için ne diyor?

TripAdvisor 'her şey dahil'in en iyilerini seçti, işte listedeki 9
Türk oteli
Teknolojiye 7 milyon TL yatıran Jolly Tur, yüzde 36 büyüme
hedefliyor
Ferit Şahenk ile Serdar Bilgili arasında Parkorman pazarlığı
Tartışmaların odağındaki Alman tur operatöründen önemli
açıklamalar
Cenk Kınay, yeni şirketini TurizmGüncel’e anlattı
Türk ve Çinli turizmciler işbirliğine ‘evet’ dedi

Bir hava limanı seçiniz...

Turizm'den PORTRELER

Almanya'da flaş iddia: Lufthansa, THY ile partnerliğini
bitirmeye hazırlanıyor
49 yıllığına kiraladığı araziye 500 yataklı 5 yıldızlı otel yapacak
İşte Antalya'da yaşamını yitiren turistlerin ölüm nedenleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki 'sahte imza' olayında yeni
gelişme
Avrupa Hava Yolları Birliği'ne Türk başkan
Mehmet Mülayim yazdı: Turizmcinin yerel seçimlerdeki gücü
ne?

Genel Haber Arşivi

Burhan Silahtaroğlu yaşam
öyküsünü TurizmGüncel'e
anlattı
Sekt örel Haberler
ODEON Tours’da erken
rezerv asy on fırsatları başladı
Sey ahat Ağı Gezigoo
Yurtdışına Açılıy or.
Turizm Park Uzm anlarından
Sonbaharı Uğurlam adan
Önce Görm eniz Gereken 3
Şehir Önerisi
Kam il Koç y olcularını, ‘Mav i
Bagaj’da av antajlı bir düny a
bekliy or
Türkiy e'nin derisini bu
starlar tanıtacak
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