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ğı başvurusu yapıldı?

• Hangi aday kaç imza topladı?
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• İstanbul'daki Baruthane arazisinin akıbeti belli oldu

• Tükiye Amazon ve Alibaba
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Almanya'nın Frankfurt kent nde bu yıl 16'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası
Kongre Tur zm Fuarı IMEX, 15-17 Mayıs tar hler arasında kapılarını
z yaretç lere açıyor.

Bu yıl Türk
arttırabilec
Evet, y

Yaklaşık 150 ülken n yer alacağı fuarda Kültür ve Tur zm Bakanlığı le İstanbul
Kongre ve Z yaretç Bürosu'nun (ICVB) şb rl ğ yle oluşturulan 400 m2’l k Türk ye
standında; aralarında Bakanlık, Türk Hava Yolları ve İstanbul, Antalya, İzm r, Ankara
dest nasyon stantlarının da yer aldığı toplam 33 f rma ve sektör kuruluşu bulunuyor.

Bizi Takip Edin

Evet, y
Fiyatla
En Çok Tıklananlar
Caprice Thermal Palace Hotel'in
iskelesi çöktü, 2'si ağır 8 yaralı
Dikkat! TopHotels'ten otellere
'korsan' uyarısı
Corendon Rus tur operatörü ile
anlaştı, 600 acenteyi Antalya'da
ağırladı

Benzer Haberler:
III. INES Kongres Alanya'da yapıldı

Thomas Cook müdürü açıkladı:
Alman turist Türkiye
konusunda artık rahat

Balıkes r'de Tur zm Rehberl ğ Kongres yapıldı
Zafer Alkaya: ATM Duba 'de üst segment
ürünlere yoğun lg var
Türk ye Ç n'de bu v deo le tanıtılıyor
V yana'da düzenlenecek 14 kongreye yaklaşık
100 b n k ş katılacak
Erkan Yağcı: Tur zmde mevs msell k kısır
döngüsünü kırmamız gerek yor
Tur zm profesyoneller anlattı: İşte bu yılk
Ukrayna hedef ve pazarın durumu
TÜRSAB'dan k büyük tur zm pazarına l şk n
rapor, şte beklent ler

İstanbul Kongre ve Z yaretç Bürosu (ICVB) Genel Müdür Vek l Tuğçe Mem şoğlu
yaptığı açıklamada; ICVB olarak, uluslararası kongre ve nsent f fuarları arasında en
öneml ler nden b r konumunda olan IMEX Frankfurt Fuarı’na; düzenlenmeye
başlandığı lk yıldan bu yana aralıksız her yıl Türk ye standı olarak katılımda
bulunulduğunu ve geçen zaman ç nde fuarda Türk ye’n n tems l açısından gel nen
noktanın gurur ver c olduğunu bel rtt .
Tuğçe Mem şoğlu, “Türk ye 16 yıldır bu fuarda katılımcı olarak yer alıyor. İlk
başladığımızda 150 m2’l k b r alanda 15 f rmayla katılmıştık. Şu anda se fuarın en
büyük ülke stantlarından b r konumunda olan Türk ye standı 400 m2’l k b r alanda
33 f rma ve sektör kuruluşu le tems l ed l yor. Bu se İstanbul ve Türk ye'n n
uluslararası kongre sektöründek görünürlüğü açısından son derece öneml d r”
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Bunları okudunuz mu ?
Jet2, İngiltere'den İzmir'e
uçacağı havalimanı sayısını 6'ya
çıkardı
Caprice Gold Hotel'in iskelesi
çöktü, 2'si ağır 8 yaralı
Türkiye'ye bir güzel haber de
TUI'den: Rezervasyonlar yüzde
80 arttı

AKTOB'dan ITB değerlend rmes : Pazar ne
durumda, neler yapılmalı?
MITT Moskova başladı, Kurtulmuş destek
müjdes n fuarda verd
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'İçkili kır gazinosu' diye ihale
yaptı, sonra alkol satışını
yasakladı
Thomas Cook müdürü açıkladı:
Alman turist Türkiye
konusunda artık rahat
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