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Ortadoğulu turiste 'Bir tane İstanbul var' sloganıyla davet



Ortadoğulu turiste 'Bir tane İstanbul var'
sloganıyla davet
İstanbul Ticaret Odası, 86 ülkenin katılımıyla bugün açılan Ortadoğu'nun en büyük turizm
fuarı Arabian Travel Market'te "'There is only one İstanbul (Bir tane İstanbul var)"
sloganıyla tanıtım başlattı.
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İSTANBUL
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 86 ülkenin katılımıyla bugün açılan Ortadoğu'nun en büyük
turizm fuarı Arabian Travel Market'te "'There is only one İstanbul (Bir tane İstanbul var)"
sloganıyla tanıtım başlattı.
İTO'dan yapılan açıklamaya göre, seyahat endüstrisinin Ortadoğu'daki en büyük
buluşmalarından biri olan Arabian Travel Market (ATM) Fuarı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin
ekonomi başkenti Dubai'de bugün kapılarını açtı.

Odanın bu yıl özel bꓠ숸r standla
katıldığı, 86 ülkenꓠ숸n turꓠ숸zm ve seyahat profesyonellerꓠ숸nꓠ숸 buluşturan, 4
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Odanın bu yıl özel bꓠ숸r standla
katıldığı, 86 ülkenꓠ숸n turꓠ숸zm ve seyahat profesyonellerꓠ숸nꓠ숸 buluşturan, 4
(http://www.lꓠ숸nkedꓠ숸n.com/shareArtꓠ숸cle?
gün sürecek etkꓠ숸nlꓠ숸kte mꓠ숸nꓠ숸=true&url=http://aa.com.tr/tr/ekonomꓠ숸/ortadogulu
2 bꓠ숸n 800 ürün ve destꓠ숸nasyon 26 bꓠ숸n seyahat profesyonelꓠ숸ne tanıtılıyor.
turꓠ숸ste
İTO, ATM Dubai'de ilk kez bu yıl 85 metrekare büyüklüğünde bir İstanbul standı açtı. Fuar
bꓠ숸r
alanının girişinde ve içindeki reklam alanlarını kiralayan İTO, ziyaretçileri "There is only
tane
one İstanbul (Bir tane
İstanbul var)" sloganı ile karşılıyor.
ꓠ숸stanbul
var

sloganꓠ숸yla denk geldi
Fuar, (https://twꓠ숸tter.com/ꓠ숸ntent/tweet?
kritik 
bir döneme
url=http://v.aa.com.tr/560875&text=Ortadoğulu
(http://plus.google.com/share?
davet/560875&tꓠ숸tle=Ortadoğulu
Açıklamada
görüşlerine
yer verilen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, fuarın bu yıl turizmde
turꓠ숸ste url=http://aa.com.tr/tr/ekonomꓠ숸/ortadogulu
turꓠ숸ste
kritik bir'Bꓠ숸r
döneme
denk
turꓠ숸ste
'Bꓠ숸rgeldiğini belirterek, "Rus turist sayısı 2016'nın ilk üç ayında yüzde
tane Rusya'yı
bꓠ숸r ikame
tane edebilecek en önemli pazarlardan biri Ortadoğu" ifadelerini
51 geriledi.
İstanbultane İstanbul
kullandı.
var' ꓠ숸stanbulvar'
sloganıyla
var ilksloganıyla
İstanbul'a
bu yılın
3 ayında toplam 2 milyon 149 bin turist geldiğini bildiren Çağlar,
davet sloganꓠ숸yla
davet
"Ortadoğu ülkelerinden ilk çeyrekte misa庥烌r ettiğimiz turist sayısı 420 bini geçti. 2016'nın

%23AAdavet/560875)
@anadoluajansꓠ숸)
)


ilk üç ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler içinde Ortadoğulu turistlerin oranı
yüzde 19,6'yı buldu. Her beş yabancı misa庥烌rimizden biri Ortadoğu ülkelerinden geldi"
bilgisini verdi.
Çağlar, İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçiler içinde 2011 yılında yüzde 11 olan
Ortadoğulu turist oranının da 2015'te yüzde 20'nin üzerine çıktığını aktardı.
Muhabir: Uğur Aslanhan
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