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ITB'de kim ne söyledi? Bülent Ecevit
yazdı...
Uluslararası Turizm
Borsası (ITB) bu yıl
49'ncu kez kapılarını
açtı. Türkiye 30 ...

İşte İzmir'in Şubat ayı ziyaretçi
rakamları

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi BürosuICVB'nin endüstri partneri olduğu Türkiye'nin

İzmir'de Şubat 2015
döneminde denizyolu
girişleri yüzde 50
düşerken, toplam
yaba...

tek MICE Endüstrisi Fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition 2628 Şubat 2015 tarihleri
arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Tüm dünyada hızlı bir yükseliş grafiği izleyen kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en büyük uluslararası
buluşması ACE of M.I.C.E. Fuarı, bu yıl ikinci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul Kongre ve
Ziyaretçi BürosuICVB'nin de endüstri partneri olduğu "ACE of M.I.C.E. Exhibition" 2628 Şubat 2015
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerini
buluşturacak fuar kapsamında, bu alandaki en önemli ödüllerden biri kabul edilen ACE of M.I.C.E.
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri de 27 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Eski Bakan'dan "Alaçatı" eleştirisi!
Kültür ve Turizm eski
Bakanı Ertuğrul
Günay, Diyanet İşleri
Başkanlığı'na
devred...

ACE of M.I.C.E. Fuarı'nda, İstanbul'u temsil eden kuruluş olarak yer alan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi
BürosuICVB, İstanbul'un kongre, konferans, fuar ve sergileme olanaklarını tanıtacak, kongre ve
konferans turizmini özendirerek turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Önceden randevu sistemi ile
sektör profesyonellerinin ağırlanacağı fuarda, 3 gün boyunca yoğun olarak birebir görüşmeler
gerçekleştirilecek ve toplantı ve insentif düzenleyicilerine detaylı bilgiler verilecek. ACE of M.I.C.E'da özel
olarak hazırlanan standı ile yer alacak olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ICVB, fuar süresince
gerçekleştirilecek olan workshop, toplantı ve tüm etkinlikler ile yoğun bir takvim içinde uluslararası
platformlarda İstanbul'un en iyi şekilde temsil edilmesini sağlayacak.

Malatya'da turizm imarlı taşınmaz
satışa çıktı

"İSTANBUL'UN HEDEFİ KONGRE TURİZMİNDE İLK TERCİH OLMAK"

Hacı adayları Diyanet'e tepkili!

İmar planında ticaret
+ turizm alanı olduğu
belirtilen Malatya'nın
Battalgazi İl...

Dolardaki kur artışı
Hacı Adaylarını da
vurdu. Her yıl Euro
üzerinden hac
parası...

Türkiye'nin tek MICE Endüstrisi Fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition'ın endüstri partneri olarak yer alan
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi BürosuICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz konuyla ilgili şu bilgileri
verdi:
"İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu–ICVB olarak, İstanbul'un kongre turizmi alanında tam anlamıyla
tercih edilen bir varış noktası haline gelmesi ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunmak için
çalışmalarımız çok yönlü devam ediyor. Yıllardır sektörü takip eden bir kurum gözüyle, ACE of M.I.C.E
Fuarı'nın yalnız İstanbul turizmi için değil, Türkiye turizmi için de önemli bir etkinlik olma yolunda
ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Fuarın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, tüm katılımcı ve
ziyaretçilerine, beklentilerinin gerçekleşeceği bir platform sunacağına ve tüm ihtiyaçlarına cevap
verebileceğine olan inancım sonsuzdur. ACE of M.I.C.E; yalnız fuar alanında değil, fuar dışında da
görkemli ve adından söz ettiren, başarılı organizasyonları ile bu yıl da yine sektör basınında gündem
yaratacaktır.
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi BürosuICVB olarak, kongre sektörünün önemli organizasyonu 'ACE of
M.I.C.E' fuarına tüm dünyadan davet edilen uluslararası basın temsilcilerini ağırlayarak özel tanıtım
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gezileri düzenleyecek ve İstanbul'un tanıtımına en iyi şekilde katkıda bulunacağız. Kongre endüstrisinin
kalbinin atacağı ve yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşecek ACE of M.I.C.E etkinliğinin
bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz."
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Expo fiyaskoya dönmesin diye...
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ITB'de Türk damak zevki
YAVUZ ATAÇ

Belki de son kez!..
RECEP YAVUZ

Bir kar yağışının daha ardından İstanbul
Hilton Ankara SA
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Turizmciler siyasette olmalı!
273 TL'den
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• Rus pazarında büyük ortaklık!
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Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan
değişiklikler neler getiriyor?

Y

• Rus turizmi kötü dönemi atlattı mı?
• Alaçatı'da 22 dükkana tahliye kararı
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• Mandarin Oriental siber suçların hedefi oldu
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Bakanlık'tan kayıtdışı acentalar ile ilgili genelge
Macarlar vizesiz Türkiye'yi sevdi
İDO ve BUDO seferleri iptal!
İzmir kruvaziyer turizmi 2015'te kan kaybetmeye devam ediyor
Yabancılara ait yazlıklar takibe alınacak
Çinli Fosun, Thomas Cook'un hisselerini aldı
Mısır Turizm Bakanı Zaazou görevden alındı!
Ofton İnşaat'tan 2015'te üç otel projesi...
Air FranceKLM Türkiye'den 8 Mart'ta kadın yolculara anlamlı hediye
Şubat ayında 10 milyon yolcu Türkiye'deki havalimanlarından hizmet aldı
Uluslararası hava yolu trafiği Ocak'ta %4.6 büyüdü!
Emekliye devlet destekli tatil paketi yolda...
2014'te işsizlik %9.9 seviyesinde gerçekleşti
Türkler, yurtiçi tatillerini yabancı acentelerden alıyor!
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