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ICVB’DEN IMEX FRANKFURT’TA BAŞARILI İSTANBUL TANITIMI
İstanbul’un yurtdışındaki tanıtım faaliyetlerinde etkin bir rol oynayan ICVB (İstanbul Kongre ve Ziyaretçi
Bürosu), yeni bir fuar organizasyonunda daha İstanbul’u başarıyla temsil etti.
15-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen IMEX Frankfurt Fuarı’nda Türkiye standının organizasyonu, bu yıl
da ICVB ile Frankfurt Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 400 m2’lik bir alanda kurulan Türkiye standı, en büyük ülke
stantlarından biri konumundaydı. Türkiye standında yer alan katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından fuar
süresince yoğun birebir görüşmeler gerçekleştirildi.
Fuar süresince ICVB tarafından, aralarında dernek yetkililerinin de bulunduğu 50’ye yakın birebir görüşme
yapıldı; grup sunumları için ise standımızı ziyaret eden 160 davetli alıcıya Türkiye sunumu yapıldı.
Fuarın ilk gününde Türkiye standını ziyaret eden Frankfurt Başkonsolosu Sn. Burak Karartı ve Berlin Kültür
ve Tanıtma Müşaviri Sn. Hüseyin Gazi Coşan stant katılımcıları ile birebir görüşmeler yaparak sektöre
ilişkin son durum hakkında bilgiler aldılar. Katılımcılar açısından olumlu geçen fuarda Türkiye; Kültür ve
Turizm Bakanlığı, İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile Türk Hava Yolları’nın
yanı sıra otel, PCO/DMC ve kongre merkezlerinden oluşan toplam 33 rma ve sektör kuruluşu ile temsil
edildi. Fuarın ikinci gününde düzenlenen “Networking Hour” kapsamında, piyano, kanun ve perküsyondan
oluşan Özlem Kavaller ve ekibi de keyi i bir performans gerçekleştirdi.
Türkiye standındaki çeşitli ikramlara ilave olarak Türk Kahvesi ve Mevlana Bazaar rması tarafından show
formatında gerçekleştirilen lokum ikramı da stant ziyaretçileri tarafından büyük ilgi ile karşılandı.
IMEX Frankfurt Fuarı’na ilişkin olarak ICVB Genel Müdür Vekili Tuğçe Memişoğlu, “ICVB olarak sektörün en
önemli fuarlarından biri olan IMEX Frankfurt Fuarı’nda İstanbul’u bu yıl da en iyi şekilde temsil ettik.
Standımıza olan ilgiden ve artan görüşme sayılarımızdan, sektörümüzdeki canlanmanın ivme kazanarak
devam etmekte olduğunu gözlemledik. Bu şekilde sürdüğü takdirde önümüzdeki birkaç yıl içinde kongre
ve toplantı sektörümüzü arzu ettiğimiz yerlerde görebileceğiz” şeklinde görüşlerini dile getirdi.
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