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Özgül Özkan Yavuz, ICVB'nin 2015 planlarını anlattı
05.01.2015 / 15:42:14

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Google+

Manşet Haberleri

Yahoo

Otellerde maliyetler, enflasyonun 3
puan üzerinde yükseldi
TÜİK tarafından
açıklanan verilere
göre, 2014 yılında
enflasyon geçen
dönemin or...

Avrupa'daki daralma nedeniyle 2015'te Amerika pazarına özel önem vereceklerini

Kötü hava koşulları deniz ve hava
ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor
Yurdun büyük bir
bölümü soğuk havaya
teslim oldu. Türkiye
genelinde kar yağışı
v...

belirten ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz, "Bizler Amerika'ya biraz 'uzak
destinasyon' muamelesi yapıyoruz. Bu pazarda Avrupa'daki kadar etkin değiliz. Oysa
ki Amerika çok büyük bir pazar ve kongretoplantı alanında potansiyeli oldukça
yüksek" dedi.
Melodi Beşiryan / TurizmdeBuSabah
ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz, büronun 2015 projelerini ve hedeflerini açıkladı. ICVB'nin
uluslararası kongrelerin İstanbul'a kazandırılması için yürüttüğü faaliyetlerin 2015 yılında da artarak
devam edeceğini belirten Yavuz, "Bu kapsamda yurtdışı sunum destekleri verilecek, inceleme gezileri,
basın gezileri ve famtrip programları organize edilecek" dedi. Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
birlikte katılım gösterilen IMEX Frankfurt, IMEX Las Vegas ve EIBTM Barselona Fuarları'nda 2015 yılında
da ICVB'nin güçlü bir şekilde yer alacağını kaydeden Yavuz, TurizmdeBuSabah'a şunları söyledi:
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Mine Ece yazdı: Kış turizminin
gelişmesi için neler yapılmalı?

"İLK DEFA AMERİKA'DA BİR DANIŞMANLIK FİRMASI İLE ÇALIŞACAĞIZ"
"Sürekli katıldığımız bu fuarların yanı sıra Avrupa'da İstanbul'un güçlü konumunun pekiştirilmesi için
Brüksel'de uluslararası dernek ve birlik başkanları ile bir araya geleceğiz. Avrupa'daki daralma nedeniyle
Amerika'da daha etkin olmamız gerekiyor. Bu nedenle ilk defa oradan bir danışmanlık ve temsilcilik
firması ile çalışmaya başlıyoruz. Bu sayede Amerika merkezli iş imkanlarına daha çok erişebileceğiz.
Bizler Amerika'ya biraz "uzak destinasyon" muamelesi yapıyoruz. Avrupa'da olduğumuz kadar etkin
değiliz orada. Oysa ki Amerika çok büyük bir pazar ve kongretoplantı alanında potansiyeli çok yüksek.

Her işimizi sondan
yapmaya başlıyoruz.
Kış turizminin
gelişmesi için önce
eğitim...
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"YURTDIŞINDA 2 TANE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK"
ICVB'nin yeni İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olan 'Kongreler Şehri İstanbulUluslararası Medya
Çalışması' kapsamında uluslararası kongre ve toplantı sektörünün önemli basın mensupları Mart ayının
son haftasında İstanbul'a getirilecek. Yurtdışında 2 tane basın toplantısı ve reklam faaliyetleri planlamış
ve gerekli hazırlıkları tamamlamış durumdayız. Sanırım ICVB ilk defa yurtdışında bu kadar çok tanıtım ve
PR yapma olanağı bulacak.
ICVB YAYINLARI YENİLENİYOR

Tüm haberler için tıklayınız »

Çok Okunan Haberler
•

ICVB'nin en önemli sektörel tanıtım yayınlarından, İstanbul'un kongre ve toplantı sektörünü uluslararası
planlayıcılar ile buluşturan MPGMeeting Planner's Guide'ın 2015 edisyonu, yeni yılın ilk aylarında
yayınlanmış olacak. ICVB'nin bir diğer yayını olan ve uluslararası toplantılar, kongreler ve etkinliklerde
katılımcı delegelere dağıtılmak üzere hazırlanan IVGİstanbul Visitors Guide, tamamen yenilenen tasarım
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ve içeriği ile sektörün hizmetine sunulacak. İstanbul'un ilk resmi tanıtım sitesi olan ve yönetimi ICVB'ye
devredilen howtoistanbul.com'un gerekli teknolojik altyapı ve entegrasyonları tamamlanarak, marka
yönetim stratejisi belirlenmesi, ziyaretçi sayısının arttırılması, bilinirlik ve popülerlik kazanması adına
kurumsal işbirlikleri ve sosyal medya tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek."
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Laçin Mirza'dan Rus pazarı için öneriler...

•

4 turistten birini kışın gelmeye razı edecek

•

Yarımadalara Rus kancası!
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Mısır turizmi 2014 yılını nasıl geçirdi?
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Beşiktaş'a "Taksim Meydanı" mı geliyor?
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Nesrin Göçhan: 2015'te Çukurova

YASAL UYARI: TurizmdeBuSabah.com haber portalında yayınlanan köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun tüm hakları
Boyut Yayın Grubu'na aittir. İzin alınmadan ve kaynak gösterilmeden köşe yazısı/haber/fotoğraf/video'nun bir kısmı
veya tamamı kullanılamaz. Tüm yasal hakları saklıdır.

turizminin yıldızı parlayacak
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oldu!
•

Adınız Soyadınız:

Bülent Ersoy, THY uçağında krize neden

The Blue Bosphorus By Corendon Genel

Müdürü ve yardımcısı belli oldu

ePosta adresiniz:
Yorumunuz:

Yazarlar
2015'te umutsuzluk yok, çözüm üretmek
var
BAHATTİN YÜCEL

Yorum için en fazla 1000/0 karakter girişi yapılabilir!

Sınav...

Güvenlik kodu:

BÜLENT ECEVİT

2015 yolcuları kalmasın...

Gönder

CAN BEKİN

Tûtii mu'cize guyem
YAVUZ ATAÇ

Ustaya Sorun!...
RECEP YAVUZ

27%

76%

Turizm öğrencileri ve Şura'nın tavsiyesi
MEHMET GÜNELİ

Kurbağanın suyu kaynamaya başladı
ORHAN YEŞERENYUVA

Turizm fuarları, bakanlık ve rehberler
SERDAR ÇELENK

Soğukkanlı ve dikkatli!
ZAFER ALKAYA

Kayak merkezlerine yabancı turist arayışı
MİNE ECE

Diğer Haberler
•
•
•
•
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Açık büfede her öğün 1.8 kg yiyecek çöpe gidiyor
3. Havalimanı inşaatından haksız kazanç mı sağlanacak?
Rusya'da bir tur acentesi daha iflas bayrağını çekti
İztuzu'nda çevre nöbeti!
Bahattin Yücel yazdı: 2015'te umutsuzluk yok, çözüm üretmek var
Zeki Apalı: Turist rehberleri mevcudiyetlerini en üst perdeden perçinledi
Beşiktaş'a "Taksim Meydanı" mı geliyor?
Yarımadalara Rus kancası! Y

• 4 turistten birini kışın gelmeye razı edecek
•
•
•
•
•
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Nesrin Göçhan: 2015'te Çukurova turizminin yıldızı parlayacak
Mısır turizmi 2014 yılını nasıl geçirdi?
Cemal Kızıltan: MICE amaçlı gezilerde AB pazarı yüzde 15 küçüldü
Kruvaziyer pazarında Türkiye ne durumda?
Atlasjet'in Irak uçuşları durduruldu!
Bülent Alıcı: Büyükçekmece kongre vadisi olabilir
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