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• Televizyon reklamlarına ses ayarı geliyor

• Ferrari'de deprem!

11 Eylül 2014 Perşembe

• Tüm internet trafik bilgileri TİB'de toplanıyor

• Torba yasada Finans Merkezi tartışması

A NA SA YFA GÜNCEL A RŞİV TURİZM RA PORLA RI FA YDA LI LİNKLER SEKTÖREL HA BERLER KÜNYE

ICVB Sosyal Medya'da

Bizi Takip Edin
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Yazıcı Dostu Gösterim |

Arkadaşına Gönder |

Ana Sayfa
En Çok Tıklananlar

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Sosyal Medya hesapları hizmete
girdi.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) sosyal medya dünyasında daha geniş
kitlelere ulaşmak ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Facebook,
Twitter, Pinterest ve Instagram'da atağa geçti.
ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz yaptığı açıklamada, “ICVB olarak sosyal
medya'nın gücüne inanıyoruz. ICVB’nin amacı sosyal medya'da yer alarak, yapılan
çalışmalar hakkında tüm üyelerin ve sektörün bilgilendirilmesini sağlamak ve
sosyal medya'nın hızlı ve etkin iletişim ağıyla ICVB'nin güçlü kılınmasıdır. Sosyal
medya'da bulunan ICVB sayfalarını, tüm turizm sektörü profesyonellerinin
beğenisine sunuyor ve sayfalarımızı ziyaret etmelerini ve desteklerini bekliyoruz”
dedi.
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Sosyal Medya Sayfaları:

Anket
Ay nı gün Ege v e Akdeniz'de
korkutan deprem ler
Kızgın m üşterilerin oteli
karalay an y orum larıy la
nasıl başa çıkılır?
Türkiy e'den iki otel
düny anın en lüksleri arasına
girdi
Yeni bir Tatilm any a
v urgunu daha m ı y apılıy or?
İşte TUI'nin en iy i 1 00
listesindeki Türk otelleri

Fikrim y ok
Sonuçları Gör

Ücret siz Abone Olu

Bunları okudunuz mu ?

E-Mail adresiniz...

instagram.com/istanbulcvb

SGK, Conrad Hotel'deki y üzde
1 2 'lik hissesini 4 7 m ily on
TL'y e satılıy or

Gü v en lik Kodu :

Haberi Paylaşın :

Ferit Şahenk Hırv atistan'da
iki otel açm ay ı planlıy or, işte
o projeler

pinterest.com/istanbulcvb

ICVB, 'The Meetings Show U.K. Fuarı'na katıldı
ICVB'nin yeni genel müdürü belli oldu

Hay ır

T u r izm g ü n dem in e i
h a ber ler in h er g ü n m
a dr esin ize g elm esi iç
olu n .

twitter.com/İstanbul_cvb

Toplantı ve kongre profesyonellerinden
İstanbul'a tam not

Ev et

9 bin m üşterisi tatilde
bulunan bir Rus operatörü
daha iflas etti

facebook.com/istanbulcvb

Benzer Haberler:

Rusy a'daki tur opera
iflasları Türkiy e'y i o
etkiler m i?

MPI EMEC sonrası katılımcı kuruluşlar bir araya
geldi
İstanbul, uluslararası kongre turizmi
medyasında
27. ECM Summer School 20 ülkeden 70
profesyonelle İstanbu'da yapıldı
'Uluslararası Kongreler Şehri İstanbul Projesi'nin
tanıtımı Londra’da yapıldı
İşte İstanbul’da haziran ayında iptal edilen
kongreler ve katılımcı sayıları
Elif Balcı Fisunoğlu, ECM Yönetim Kurulu'na
seçildi
TUGEV ve ICVB Başkanı Dr. Murat Yalçıntaş’a
teşekkür ve veda yemeği

Abone Ol

Ali Osm an Erbaş Vera
Grubu'ndan ay rıldı
Haluk Dursun İstanbul’da
acentecilerle buluştu, işte
v erdiği m esajlar
Alm any a'da tem m uz v e son
dakika satışları nasıl
sey retti?

Hava Durumu
İSTANBUL
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Kullanıcı Yorumları
Kayıtlı yorum bulunamadı...
Bir hava limanı seçiniz...

Yorum ekleyin

Turizm'den PORTRELER

Adınız :
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