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Hazır...
► Kasım (20)

KONGRE VE TOPLANTI SEKTÖRÜ IBTM WORLD BARSELONA FUARI’NDAN UMUTLA DÖNÜYOR
Türk ye standı katılımcıları İspanya’nın Barselona kent nde bu yıl 28 – 30 Kasım tar hler arasında gerçekleşt r len, kongre
ve toplantı sektörünün en öneml fuarlarından b r IBTM World Fuarı’ndan umutla dönüyor.

► Ek m (17)
► Eylül (13)
► Ağustos (14)

Son on yılda başarılı b r vme le yüksel şe geçerek büyük başarılara mza atan; ancak geçt ğ m z süreçten olumsuz
etk lenen kongre ve toplantı sektörü; toparlanma sürec ne g r yor.

► Temmuz (17)

T.C. Kültür ve Tur zm Bakanlığı tarafından 425 m2’l k b r alanda kurulan Türk ye standı, en büyük ülke stantlarından b r
konumundaydı. Türk ye standında yer alan katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından fuar süres nce 400’den fazla b reb r
görüşme gerçekleşt r ld . Aralarında İstanbul’a konf rme olan ancak sonrasında ptal ed len kongreler n de bulunduğu
b reb r görüşmeler; kongre ve toplantı sektörü ç n yen den canlanmanın lk s nyaller n verm ş oldu.

► Mayıs (21)

Fuarda Türk ye standını z yaret eden İstanbul Val Yardımcısı İsma l Gültek n, Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve
Roma Kültür ve Tanıtma Ataşes Zeynep Es n Selv stant katılımcıları le b reb r görüşmeler yaparak, sektöre l şk n son
durum hakkında b lg ler aldılar. Katılımcılar açısından oldukça olumlu geçen fuarda Türk ye; Kültür ve Tur zm Bakanlığı,
İstanbul, Antalya, İzm r Kongre ve Z yaretç Büroları ve Türk Hava Yolları’nın yanı sıra, 18 otel, 8 PCO/DMC ve 2 kongre
merkez nden oluşan toplam 33 f rma ve sektör kuruluşu le tems l ed ld . Fuarın k nc gününde düzenlenen “Network ng
Hour” kapsamında, elektro keman sanatçısı Güneş Özgeç de key fl b r performans gerçekleşt rd .

► Haz ran (13)

► N san (20)
► Mart (16)
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► 2016 (270)
► 2015 (402)
► 2014 (212)

ICVB Genel Müdürü H cran Özbük fuara l şk n yaptığı değerlend rmede; “IBTM World Fuarı, hem Türk ye, hem de
İstanbul kongre sektörü açısından son derece umut ver c yd . Türk ye’ye karşı bakışın tekrar olumluya dönmeye
başladığını gördük. İptal ed len kongreler dah , tekrar gelmek ç n görüşmeler yaptılar. Tüm bunlar b ze, sektörümüzün, 23 yıl ç nde tekrar yüksel ş trend ne g receğ n gösterm ş oldu.” ded .
ICVB – İstanbul Kongre ve Z yaretç Bürosu :
ICVB, İstanbul’un kongre dest nasyonu olarak uluslararası kongre sektörüne tanıtımı ve pazarlaması faal yetler n
yürüten, kamu ve özel sektör tarafından desteklenen tarafsız b r çatı örgütüdür. Kuruluş amacı doğrultusunda uluslararası
tanıtım ve pazarlama akt v teler n sürdüren ICVB, kurulduğu tar hten bu yana İstanbul’un dünyanın önde gelen kongre
şeh rler nden b r olmasına; tanıtımına ve markalaşmasına büyük katkılarda bulundu. Uluslararası pazarlarda İstanbul’u
başarı le tems l eden ICVB, b rçok kongre ve toplantı organ zasyonunu b zzat şehre kazandırdı, bazılarının da
kazandırılmasında öneml rol oynadı. ICVB, üyes olduğu uluslararası kongre sektörü kuruluşları aracılığı le İstanbul’un
ses n dünyaya duyurmaya devam ed yor.
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