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Anket

Rusya pazarında bu yı
kadar kayıp yaşanır?
Yüzde 5
'İşsizler ordusu artacak'

• Gelir Vergisi’nde beyan dönemi başladı....

9 Mart 2015 Pazartesi

• Kadıköy'de gelenek bozulmadı

• Hollanda'da 3 Türk bir evde ölü bulundu

ANASAYFA GÜNCEL ARŞİV TURİZM RAPORLARI FAYDALI LİNKLER SEKTÖREL HABERLER KÜNYE

Yüzde 15
Yüzde 20

İstanbul Meeting Planner's Guide 2015
yenilenen tasarımıyla yayınlandı

Kayıp yaşanmaz
Sonuçları Gör
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Yazıcı Dostu Gösterim |

Yüzde 10

Arkadaşına Gönder |

Ana Sayfa

Ücretsiz Abone Olun

Turizm gündemine ilişki
her gün mail adresinize
abone olun.

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu –ICVB' nin Toplantı Profesyonelleri
Rehberinin 2015 sayısı,yenilenen tasarımı ve zenginleşen içeriğiyle yayınlandı.

EMail adresiniz...

İstanbul’un uluslararası toplantı ve kongre pazarındaki iş potansiyelini artırmak için
çalışmalarda bulunan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi BürosuICVB, her yıl yayınladığı
İstanbul Meeting Planner’s Guide (Toplantı Profesyonelleri Rehberi ), ile Kongre
turizminde karar vericilere ışık tutmaya devam ediyor.
İstanbul Meeting Planner’s Guide (Toplantı Profesyonelleri Rehberi), İstanbul’un
kongre ve toplantı sektörünü, uluslararası planlayıcılarla buluşturmayı hedefliyor.
Yenilenen tasarımı ve zenginleşen içeriğiyle 200 sayfa ve İngilizce olarak
hazırlanan Rehber, İstanbul’un tanıtımına ve toplantı kapasitesini arttırmaya
yönelik bilgileri içeriyor ve sektörde karar vericilerin olduğu geniş bir okuyucu
kitlesine ulaşıyor.

Benzer Haberler:
İşte Alanyalı turizmcilerin 2015 Almanya
beklentisi
Vural Öger: Avrupa piyasasına fiyat üzerinden
ulaşıp bol satış yapacağız
ITB Berlin Fuarı kapılarını açtı, işte Türkiye'nin
bu yılki standı

Yıllık olarak yayınlanan rehberde İstanbul hakkında detaylı bilgiler, Toplantı ve
kongre merkezleri, ICVB üyesi Oteller, ICVB üyesi Seyahat Acentaları, Etkinlik
Mekanlarının ve servis sağlayıcılarının tanıtımları, Yemeiçme, Alışveriş Bölümü, ve
Türkiye, İstanbul hakkında gerekli bilgiler, Ulaşım bilgileri, Sosyal Programlar konu
başlıkları yer almaktadır.
İstanbul Meeting Planner’s Guide (Toplantı Profesyonelleri Rehberi) uluslararası
dernek ve birlik yöneticilerine, toplantı ve incentive planlayıcılarına ve kongre
acentalarına uluslararası toplantı düzenleme potansiyeli olan şirket yöneticileri
ve/veya toplantı organizasyon yetkililerine, medya temsilcilerine, uluslararası
kongre ve toplantı turizminde belirleyici konumdaki tüm kurum ve kuruluş
yöneticilerine ulaştırılıyor.

İstanbul şubat ayında ve yılın iki aylık
döneminde ne kadar ziyaretçi ağırladı
Şubat ayı enflasyonu açıklandı, işte lokanta ve
otellerdeki son durum

Bizi Takip Edin
Güvenlik Kodu :

En Çok Tıklananlar

Abone Ol

İşte Rixos otellerinin yeni
CEO'su ve hedefleri
Turizm sektörünün sevilen ismi
hayatını kaybetti
Titanic Oteller Grubu’na yeni
genel müdür
ITB Berlin Fuarı kapılarını açtı,
işte Türkiye'nin bu yılki standı
Rusya'dan bir iyi bir kötü haber
İzmir kurvaziyer turizmi
2015'te kan ağlamaya devam
ediyor

Bunları okudunuz mu ?
Haberi Paylaşın :

Temel Kotil: THY'de daha onlarca yıl göreve
devam edebilirim
Sırbistan pazarındaki artış trendi 2015'te de
devam edecek
İşte Türkiye'nin ocak ayı performansı:
Avrupa'da artış Rusya'da büyük düşüş
THY 2014 yılında ne kadar kar elde etti?
İspanya 2015 yılına nasıl başladı, Rusya pazarı
ne durumda?

Bu haber 5.3.2015  13:00:31 tarihinde eklendi.

Kullanıcı Yorumları

‘ITB’deki Türkiye standında
kahve havasından kurtulduk
ama...'
‘Rusya’daki sıkıntıyı Avrupa’ya
yem olarak kullanmayalım’
'Otellerde fiyatların düşmesi söz
konusu değil, ucuz ülke olmak
istemiyoruz'
ITB Berlin'de Mısır standı göz
doldurdu
Corendon, 2015'te Almanya'dan
Türkiye'ye kaç yolcu getirecek?

Hava Durumu
İSTANBUL

Kayıtlı yorum bulunamadı...

Yorum ekleyin

Adınız :

Bir hava limanı seçiniz...

Turizm'den PORTRELER
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Güvenlik Kodu :

Yorumu gönder

Diğer Başlıklar:
İşte Alanyalı turizmcilerin 2015 Almanya beklentisi

İş dünyası tedirgin: Dolar kuru ekonomide kalıcı hasar
yaratabilir

Ertuğrul Günay'dan Alaçatı çıkışı

Vural Öger: Avrupa piyasasına fiyat üzerinden ulaşıp bol satış
yapacağız

Ramazan Aslan 22 milyon Euro'ya satın aldığı Berlin'deki
oteli anlattı
Türkiye turizm çeşitliliğiyle kazanıyor
Diyanet eurodan dolara geçti, hacı adayları 1.400 TL fazla
ödeyecek
'Fiyatlarımızı yüzde 5 arttırdık, yıl ortalaması yüzde 3 olur'

Şahenk ve ortaklarının 400 milyon €'luk turizm yatırımı için kötü
haber
Macaristan pazarında yüzde 20 ziyaretçi artışı bekleniyor
'Ruslar'ın Türkiye'ye kimlikle girebilmesi için çalışma yapılıyor'
Turizm sektörünün sevilen ismi hayatını kaybetti

TurizmGüncel ITB Berlin Fuarı'nın nabzını tuttu, işte öne çıkan Mehmet Kocadon: Hedef 50 bin Alman turist
haberler
Çinli Fosun'dan dev alımlar: Club Med'den sonra şimdi de
Thomas Cook
Lüks otel zincirinin ‘sanal’ına girdiler!

Hülya Aslantaş'ın mücadele
ve başarılarla dolu yaşam
hikayesi

Bakanlık, kaçak acentelerin nasıl denetleneceğini açıkladı
İzmir'in kruvaziyer turizmindeki kan kaybı 2015 yılında da
devam ediyor

Almanya'nın en hızlı büyüyen tur operatörü, Türkiye hedefini
'Fransa’da olsaydım, verdiğim eforun yarısıyla şirketim bu
açıkladı
noktaya gelirdi'
Alaçatı Ot Festivali'ne Diyanet İşleri'nden engel

‘ITB’deki Türkiye standında kahve havasından kurtulduk ama...'

Ofton İnşaat, turizmde üç ayrı proje gerçekleştirecek

Mısır'da Turizm Bakanı görevden alındı

Genel Haber Arşivi

Sektörel Haberler
Karayipler’den Uzakdoğu’ya
deniz üstünde 5 yıldızlı tatil
Azerbaycan A Milli Futbol
Takımı kamp için Gloria Hotels
Resorts'ü seçti
365 gün boyunca Türk ve
Osmanlı gösteri sanatları
sergileniyor
Setur Tatil Takvimi ile 113
günlük yıllık tatilinizi planlayın
İstanbul'un tatil tadındaki şehir
oteli

HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR © COPYRIGHT 2015 || Genel RSS || Güncel RSS || Sektörel RSS || Marka INTERACTIVE

http://turizmguncel.com/haber/istanbulmeetingplannersguide2015yenilenentasarimiylayayinlandih22447.html

2/2

