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Manşet Haberleri
Turizmciye; TOKİ'den ucuz ev,
Almancı'ya; komşunu da al gel
Bir Belediye
Başkanımız da bu krizi
aşmak için dahiyane
bir formül bulmuş.
Zor d...

ICVBİstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, uluslararası bir PR ajansı ile kriz yönetimi

12 bin katılımcılı 9 kongre iptal edildi!
Kongre turizmcisi K...

için çalışmalara başlıyor; İstanbul için bir algı yönetimine planlanıyor.

Turizm sektöründe
önlemler alınmazsa
gelecek yıllar için
özellikle kongre
turizm...

ICVBİstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda sektörün son durumunu
değerlendirdi.
8 Şubat Çarşamba günü İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "ICVB Üyeleri  Değerlendirme
Toplantısı"nda, sektörün sorunları ele alındı ve görüşler sunuldu. ICVB üyelerinin katılımlarıyla
gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşması ICVB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bahadır Yaşık tarafından
yapıldı. İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemlerine vurgu
yaptığı konuşmasını, "Kongre turizmi ve tüm sektör paydaşları ile işbirliği yapmaya devam edeceğiz"
sözleriyle tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Tülin Ersöz de bir konuşma
yaparak, "Turizm için ne gerekiyorsa, yardımcı olacağız" dedi.

Bodrum'un tanıtımı için güçlerini
birleştirdiler!
Bodrum'da yaz turizm
sezonunun canlı ve
beklentiler düzeyinde
geçmesi için çok s...

"Avrupalı turistler kimlikle gelebilsin"
Son olarak ICVB Genel Müdürü Hicran Özbük tarafından gerçekleştirilen sunumda ICVB'nin 2016 yılı
faaliyetleri anlatıldı ve ileriye yönelik yapacağı çalışmalara değinildi.
Sunum sonunda ise İstanbul turizmi adına önemli bir haber paylaşımında bulunuldu. Uluslararası bir PR
ajansı ile kriz yönetimi için çalışmalara başlanılacağının müjdesi verildi. İlgili PR ajansından yetkililerin de
hazır bulunduğu toplantıda, bir sunum beraberinde İstanbul için planlanan algı yönetimine ilişkin bilgilere
yer verildi.

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu,
Avrupalı turistlerin
ülkeye sadece
kimlikle g...

Hamburg Havaalanı'nda 'toz madde'
paniği
Hamburg'da
Havalimanı'nda 50
kişinin
havalandırmadan
geldiği tahmin

ICVB üyelerinin görüşlerini belirtmeleri ve sektör adına yapılabileceklerin değerlendirilmesiyle toplantı
sona erdi.
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Yorum Yaz
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Çok Okunan Haberler
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"Avrupalı turistler kimlikle gelebilsin"

•

Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını kaldırdı
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Bursa'da Roma dönemine ait Nekropol
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bulundu!

ePosta adresiniz:
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Yorumunuz:

Bodrum'un tanıtımı için güçlerini

birleştirdiler!
•

VIP, Hac ve Umre turizmi popüler hale

geldi!
Yorum için en fazla 1000/0 karakter girişi yapılabilir!
•

Hamburg Havaalanı'nda 'toz madde'

paniği

Güvenlik kodu:

•

Gönder

12 bin katılımcılı 9 kongre iptal edildi!

Kongre turizmcisi KDV desteği bekliyor
•

Kopenhag'ın turizm stratejisi: Herkesi

yerelleştir!
•

Jolly Tur'da 'Müşteri Memnuniyeti' Zirvesi

•

Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?

Yazarlar
Turizmciye; TOKİ'den ucuz ev,
Almancı'ya; komşunu da al gel

CPhI - Istanbul

CPhI - Istanbul
İlaç Sektörünü Tek Çatı
Altında Buluşturan Fuar.
Şimdi Kayıt Olun!

İlaç Sektörünü Tek Çatı
Altında Buluşturan Fuar.
Şimdi Kayıt Olun!

BAHATTİN YÜCEL

Cek gendini gendine bas basan...!
CEM POLATOĞLU

Utrecht 2017  Her şeyin farkında olmak
berbat bir şey!
YAVUZ ATAÇ

Diğer Haberler

Komşu gelir mi?

•
•
•
•
•
•
•

Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?
Jolly Tur'da 'Müşteri Memnuniyeti' Zirvesi
Varlık Fonu, İzmir Limanı'nı da 'yuttu': Satma, devretme ve kiralama yetkisi var
Ukrayna'ya sadece nüfus cüzdanıyla gidilebilecek!
Referandum Paskalya günü yapılıyor, turizm nasıl etkilenecek?
Azur Havayolları'na Rusya'nın 'en iyisi' ödülü
İspanya 'emanet' turistle büyüdü, Antalya ile nasıl bir tezat var? Y

•
•
•
•
•

Hamburg Turizm Fuarı'nda sıcak satış sürprizi!
Rusya'da "son dakika" paketleri rafa mı kalkıyor?
Yunanistan kapıda vizeyi geri istiyor!
ICVB, İstanbul turizmi için algı yönetimi yapacak
Prince Group'tan 'ödenemeyen maaş' açıklaması Y

• Kuzey Kıbrıs'tan Türk turiste çağrı!
•
•
•
•
•

RECEP YAVUZ

Mutfaktan açık mektup!
HÜSEYIN BÖLÜK

Y

Fransa, turistleri korumak için cam duvar örüyor!
Labranda'nın 3 oteline ödül
Bentour Reisen, Hamburg Fuarı'nda
Döviz kuru tur operatörlerini neden etkilemiyor?
Türkiye'ye gelmeyen İngilizler orada rekor kırdı! Y

• Varlık Fonu'na geçen otellerin patronları rahat:
Sadece adres değişikliği oldu
• Yunan adalarında 'kapı vizesi' artık yok
• Rusya'nın Türklere vizeyi kaldırma niyeti yok
• Hedefimiz, İsrail'den 1 milyon turist getirmek! Y
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