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10.10.2013 - 09:21:06

Yazıcı Dostu Gösterim |

Arkadaşına Gönder |

Ana Sayfa

İstanbul'un kongre turizmine katkıda bulunmak amacıyla TUGEV -ICVB ile
İstanbul Ticaret Odası ortaklığında gerçekleştirilen "Uluslararası Kongreler
Şehri İstanbul" projesi, kapanış lansmanıyla kamuoyuna duyuruldu.
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İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel
Müdür Yardımcısı Levent Demirel, TUGEV-ICVB Başkan Vekili Yılmaz Tecmen gibi
bir çok yetkilinin yer aldığı toplantının sunumunu İstanbul Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu-ICVB Genel Müdürü Elif Balcı Fisunoğlu gerçekleştirdi.
İstanbul'un dünyanın önde gelen kongre şehirleri sıralamasında halihazırdaki ilk 10 konumunun 2015 yılında ilk 5 şehir arasına
yükselmesinin hedeflendiği proje kapsamında, proje logosu, web sitesi, İstanbul kongre filmi, brosür, harita ve DVD'den oluşan tanıtım kiti
hazırlandı.
Fisunoğlu, 1 Ekim 2012 tarihinde faaliyetlerine başlanan projenin İstanbul'un diğer küresel turizm merkezleri ile rekabet edecek nitelikte bir
cazibe merkezi olmasına destek sağlamayı amaçlandığını anlattı. Elif Balcı Fisunoğlu, şöyle konuştu:
"İstanbul Kongre Turizmini anlatmak isteyen herkes için bir şehir rehberi hazırladık. Projenin özel amacı reklam, tanıtım ve pazarlama
kanallarını çeşitlendirerek İstanbul'un tanıtımının daha etkili düzeyde gerçekleştirilmesi ile kongre ve toplantı organizasyonlarında tam
anlamıyla tercih edilen bir varış noktası haline gelmesini sağlamaktır. Bu kapsamda İstanbul'un detaylı tanıtımı için bir web sitesi, havadan
yapılan çekimleri de kapsayan bir tanıtım filmi, broşür, dosya, harita ve DVD gibi ürünleri içeren bir tanıtım kiti hazırladık. 80 bin adet basılan
bu tanıtım kitinin içinde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olarak hazırlanan bir şehir rehberi bulunuyor. "
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