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ICVB ve THY'den, 'İk
Şehr n H kayes ' çalışması
Bu yönüyle bakıldığında yapılan
çalışmanın İstanbul ç n önem daha
net anlaşılab l r. Bu
sayedeİstanbul’un kongre ve
toplantı alanında pazar payının
artmasını sağlayarak, her yönüyle
terc h ed len b r dest nasyon hal ne
gelmes n amaçlıyoruz”...
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Tavs騛趠ye Et Arkadaşların arasında bunu lk tavs ye eden
sen ol.

Çetmen'de
Kampanya Var
Bayrama yepyen mob lyalarla
g rmek ç n hemen ş md
Çetmen'e gel n

İstanbul Kongre ve Z yaretç Bürosu (ICVB), THY le yapılan ş b rl ğ kapsamında bel rlenen derg lere, !İk
Şehr n H kayes ' lanları ver lerek kongre ve toplantı sektörüne yönel k çalışma başlatıldı. THY’n n uluslararası
etk nl klere özel çözümler sunan ürünü 'Turk sh Convent ons' logosunun da yer aldığı lan çalışmaları, dünya
basınında yer n almaya başladı. Çalışmaya başlanan ve kongre ve toplantı sektörünün önde gelen derg ler
arasında; PCMA Convene (Amer ka), AMI Magaz ne (İng ltere), M&IT Magaz ne (İng ltere),Headquarters
Magaz ne (Belç ka), CIM Magaz ne (Almanya), Successful Meet ngs (Amer ka), CMW Magaz ne (İng ltere),
Events Magaz ne (Almanya), EXM Magaz ne (H nd stan), Meet ngs Internat onal (İng ltere) ve Kongres
Magaz ne (Slovenya) g b etk l yayınların yer aldığı bel rt ld .
Konuya l şk n değerlend rmes nde ICVB Başkan Vek l Bahadır Yaşık: “B lhassa ç nde bulunduğumuz süreçte
bu ve benzer kampanya ve şb rl kler n n, sektörümüz açısından önem n n farkındayız. Bu farkındalık,
çalışmamızı planlarken hareket noktamızı oluşturdu. Bu yönüyle bakıldığında yapılan çalışmanın İstanbul ç n
önem daha net anlaşılab l r. Toplamda 300 b n t raja sah p söz konusu yayınların terc h ed lmes yle, hem gen ş
k tlelere, hem de doğrudan kongre ve toplantı sektörü profesyoneller ne ulaşmayı hedefl yoruz. İlanlar dışında
anlaşma kapsamında ayrıca basılı yayınlarda İstanbul ç n poz t f makale desteğ sağlanıyor. Bu
sayedeİstanbul’un kongre ve toplantı alanında pazar payının artmasını sağlayarak, her yönüyle terc h ed len b r
dest nasyon hal ne gelmes n amaçlıyoruz” ded .
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