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İSTANBUL

İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ev sahipliğinde, Amerika’nın uluslararası 5 dernek
yetkilisi ilk kez İstanbul’da buluştu.
İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, katılımcı sayısı bin 500 ile 10 bin arasında değişen 5 önemli kongrenin karar
vericilerini 4 gün boyunca özel bir program dahilinde İstanbul’da ağırladı.
Dünyanın önemli kongre ve toplantılarını İstanbul’a getirmek için çalışmalarını sürdüren ICVB’nin yürüttüğü tanıtım
çalışmaları artarak devam ediyor. ICVB, İstanbul’un uluslararası toplantı ve kongre pazarındaki iş potansiyelini
artırmak ve şehri tanıtmak için bu kez, İstanbul’un en çok kongre aldığı ülke olan Amerika’nın dernek temsilcilerini
ağırladı. ICVB, katılımcı sayısı 1.500 ile 10.000 arasında değişen 5 önemli kongrenin karar vericilerini, 4 gün boyunca
özel bir program dahilinde Türk Hava Yolları ortaklığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile İstanbul’da
ağırladı.
İstanbul’un eşsiz bir destinasyon olduğuna şahit oldular
İstanbul’a ilk kez ICVB ev sahipliğinde gelen temsilciler, yapılan özel program çerçevesinde şehrin kongre
olanaklarını, tarihi ve doğal güzelliklerini deneyimlediler. Sektör profesyonelleriyle de buluşan dernek temsilcilerine
İstanbul’un kongre sektöründe geldiği konum, gerek yatırımlar, gerekse altyapı çalışmaları ile anlatıldı. Dernek karar
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vericilerinin İstanbul günlük hayatını bire bir yaşamaları ve şehrin kongre ve toplantı sektörü için eşsiz bir
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destinasyon olduğuna bizzat şahit olmaları sağlandı.
Türkiye'nin tek kadın sedefkarı

Amerika pazarında artış
4 gün boyunca yapılan inceleme gezisi hakkında açıklama yapan ICVB Genel Müdürü Özgül Özkan Yavuz “2015 yılı
itibariyle çalışmaya başladığımız ICVB Amerika temsilcimiz ‘Marketing Challenges International’ aracılığıyla başarılı
çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte şehrimiz adına yürüttüğümüz kongre adaylık çalışmalarının oranını yüzde
50 Avrupa, yüzde 50 Amerika seviyesine yükselttik. Temsilcimiz aracılığıyla adaylık çalışmalarının Amerika pazarında

Kızkulesi'ni 5 senede yaptı

yüzde 39 artması ve potansiyel iş imkanı nedenleriyle daha önce İstanbul’da kongre gerçekleştirmeyen Amerika
merkezli dernekler belirlendi. İstanbul’da kongre gerçekleştirme olanağı çok yüksek olan bu dernek temsilcileri,
şehrimizi her yönüyle ilk kez gezerek, kongre destinasyonu olarak inceleme fırsatı buldu.” dedi.

Süleymaniye gökyüzünü süslemek

ICVB, yapılan bu çok özel çalışmayla, kongre ve toplantı sektöründe büyük paya sahip Amerika merkezli dernekleri

için yapılmıştır

İstanbul’da buluşturmuş oldu.
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