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KONGRE TURİZMİNDE LİDERİZ
24 Mayıs, 2013

İSTANBUL DÜNYA BİRİNCİSİ

Oktan Erdikmen
FRANKFURT – Türkiye, Almanya’nın Frankfurt şehrinde düzenlenen 11. Kongre Turizmi IMEX 2013 Fuarı’nda rüzgar gibi esti. 400 metrekarelik standında 47 alt
firmayla yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, uluslararası kongre ve fuarlar için sunulan imkânların tanıtımını yaptı. Türkiye’nin 500 ve üzeri kişinin katıldığı
kongrelerin organizasyonunda dünya lideri olduğunu ifade eden Frankfurt Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Osman Şahin, “500 kişinin altındaki katılımcıların yer
aldığı etkinliklerde de ilk ondayız. Otellerimizin kalitesi, kongre ve toplantı organizasyonları üzerine uzmanlaşmamız bu yönde elde ettiğimiz başarının anahtarlarıdır”
dedi. Türkiye’nin özellikle orta doğu ülkelerine vize konusunda sağladığı avantajlar ve uygun fiyatlarıyla Londra ve Paris’le sürdürdüğü rekabette öne çıktığını dile
getiren Şahin, “Her vize muafiyet anlaşmasının bu alanda katkısı vardır. Sadece kongre turizminde değil, tüm alanlarda en iyi dönemlerini yaşayan bir sektörümüz
var. 2012 yılında sadece Almanya’dan ülkemize giriş yapan kişi sayısı 5 milyon 45 bin olmuştur” şeklinde konuştu.
BÜYÜK AVANTAJ
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Genel Müdürü Elif Balcı Fisunoğlu da İstanbul’un coğrafi konum olarak çok büyük avantaja sahip olduğunu söyleyerek,
“Kongre turizminde her geçen gün hedef büyütüyoruz. İstanbul, Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağının da etkisiyle merkez haline geldi. İstanbul otellerinde 89 bin
oda bulunması ve güvenlik sorununun diğer şehirlere kıyasla çözülmüş olması da bu başarıda çok önemli paya sahip. Öte yandan mesleki derneklerin ve sivil
toplum kuruluş örgütlerinin de dünyada aktif olması, bu kongrelerin ülkemizde düzenlenmesini sağlamak açısından olmazsa olmazlar arasında” şeklinde konuştu.
İzmir’in 2020 Expo ve İstanbul’un da 2020 Olimpiyat Oyunları organizasyonlarına adaylıklarının da tanıtıldığı fuarda, Kurukahveci Mehmet Efendi firmasının
desteğiyle misafirlere Türk kahvesi de ikram edildi.
Beğen

3 kişi bunu beğendi.
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