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Ana Sayfa
En Çok Tıklananlar

İngiltere’nin kongre ve insentif sektörüne yönelik en önemli yayınlarından biri
olan ve 18 bin 00 tiraja sahip C&IT Conference & Incentive Travel, son
sayısında sayısında İstanbul’u kapağına taşıdı. Kapakta “İmparatorluğun
Dönüşü” başlığıyla söz edilen İstanbul, iç sayfalarda ise yeryüzündeki en ilgi
çekici kongre ve insentif destinasyonlarından biri olarak vurgulandı.

Anket
Anex Tour hava yolu şirketi
satın aldı
Türk tur operatörü satılıyor
Antalya'da bir otel daha
'Sentido' oldu

ICVB’nin davetlisi olarak bu yıl mart ayında misafir edilen C&IT’den Lauren
Houghton’ın hazırladığı haberde, toplam 4 sayfa olarak yer alan İstanbul’dan övgü
dolu sözlerle bahsedildi.

Benzer Haberler:

İstanbul’un doğal güzelliklerinden tarihi mekânlarına, otel ve alışveriş
merkezlerinden restoranlarına kadar çok geniş bir perspektifte incelemenin yapıldığı
haberde; İstanbul görsellerine ve ICVB’nin “Tale of Two Cities” kampanyasına ait
metin ve ilanına da yer verildi. Haberde geniş olarak İstanbul’daki otellerin sahip
oldukları kongre olanakları, konaklama imkânları ve kapasite bilgileri rakamlarla
verilerek belirtildi. Yanı sıra İstanbul’un insentif grupları için de en iyi seçim olacağı,
çeşitli başlıklar halinde vurgulandı. Haberde genel olarak İstanbul’un sahip olduğu
zenginlikleriyle kongre, toplantı ve etkinlik düzenleyicilerine çok geniş seçenekler
sunduğunun altı çizildi. Ayrıca 2014 yılı ICCA istatistikleri ile İstanbul’un son 5 yıldır
dünya sıralamasında ilk 10’daki yerini koruduğu ifade edildi.

Transaero, İstanbul dahil 53 uçuşunu iptal etti
Albatros Parkı'ndaki otel tartışması sürüyor

Rezervasyonlar yavaş

'Krizi işimizi çeşitlendirerek
atlatıyoruz'

Bir değişiklik yok

Mardan Palace'ın sahibi
İsmailov'un iflası isteniyor

İptaller alıyoruz

Müşteriler Türk Hava
Yolları'nın sadakat programına
isyan etti

Bunları okudunuz mu ?
Accor Grubu rezervasyon ağı
açtı, işte komisyon oranı
Rotana Türkiye'de 2 otel açtı, 2
yeni otel de yolda

'Alman turizm sektörünün yüzde 90'ı
Kuşadası'nda olacak'

İlk 8 ayda Türkiye'ye hangi
ülkeden kaç turist geldi?

Pera Palace Jumeirah, doluluk ve gelirde
başarıyı nasıl yakaladı?

Otelciler son dakika iptalleriyle
nasıl mücadele edebilir?

İşte Dolapdere'nin yeni yatırımcısı

Türkiye'de yaşanan terör
olayları ve çatışmalar
rezervasyonları nasıl etkil

Küçük çaplı iptaller

Sonuçları Gör

Ankete K

Ücretsiz Abone Olun

Turizm gündemine ilişkin ha
her gün mail adresinize gelm
abone olun.
E-Mail adresiniz...

Güvenlik Kodu :

Abone Ol

Oteller mobil uygulamaları ile
öne çıkmak için neler yapmalı?

Oteller yaz sezonunu ekside kapattı, Avrupa'da
en fazla düşüş Türkiye'de
Rusya'da yurt dışı turları yüzde 30 pahalandı
Yurt dışına tatile giden Rus turist sayısı ne
kadar düştü?

Hava Durumu
İSTANBUL

'Devlet sırrı' bilen Rusların yurt dışına çıkması
resmi olarak yasaklanacak
Sektör temsilcileri Bakan Topçu ile buluştu

Bir hava limanı seçiniz...
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Turizmde yeniliğin, ilklerin
ve inatçılığın ismi: Hüseyin
Kurtoğulları
Sektörel Haberler
Jolly Tour'dan bayram sevincini
keyifli ve ekonomik bir tatil
fırsatına dönüştürecek 2 öneri
Holiday Inn İstanbul City
mutfağında ‘sonbahar esintisi’
The Grand Tarabya’da Boğaz
Manzaralı bayram tatili
Panama Kanalı’nı Air France –
KLM ayrıcalığıyla keşfedin!
Shangrı-La Bosphorus
İstanbul’un Istakoz Brunch’ı,
Hamleys’in eğlenceli dünyasıyla
buluşuyor!
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Kullanıcı Yorumları
Kayıtlı yorum bulunamadı...

Yorum ekleyin

Adınız :

Güvenlik Kodu :

Yorumu gönder

Diğer Başlıklar:
Rus turistlerin yüzde 75.2'si 'Tatilimi Türkiye'de
geçirmem' dedi

Norveçli turistten 12 gündür haber alınamıyor

Albatros Parkı'ndaki otel tartışması sürüyor

Arap turistler Karadeniz'i doldurdu, tesisler yetmiyor

Hava yollarında kış saati tedirginliği

Transaero, İstanbul dahil 53 uçuşunu iptal etti

3. havalimanı için kredi tamam gibi

Nebil Çelebi: Diyanet'in açıklaması acenteleri zan altında bıraktı

'Yatçılıkta vergi oranını yüzde 18'den yüzde 8'e
düşüreceğiz'
Eylül ayında hava yolu yolcu sayısında rekor artış

Bakanlık, TÜRSAB ve THY'den Hindistan çıkarması
Kırım'a Kayserili çıkarması: Lüks otel, telekom ve feribot projeleri
gündemde

Türk seyahatçi yurt dışında en çok bu destinasyonları
tercih etti

Yassıada ve Sivriada'nın imara açılmasına mahkeme 'dur' dedi

Antalya'ya 9 ayda kaç turist geldi, ne kadar kayıp
yaşandı?

Bir sendika daha otel yapmak için kolları sıvadı

Rezidor, Türkiye'de üç şehirde daha Park Inn oteli
açacak

Golf turizminde umut veren büyüme

İşte partilerin turizm sektörüne ilişkin vaatleri

Prontotour'a yeni genel müdür

100'den fazla Thomas Cook yöneticisi işsiz kalabilir

TÜRSAB Yeniden ekibi Fethiye'de acentelerle buluştu

Mardan Palace'ın sahibi İsmailov'un iflası isteniyor

Antalya milletvekili Meclis'e turizmdeki icraları sordu
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