
                                     
                                                                                               

 

   

10. TRAVEL  TURKEY İZMİR TURİZM FUAR VE KONGRESİ 
8-11 ARALIK 2016  ‘‘fuarizmir‘‘ 

Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan ‘Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Kongresi Türkiye 
Seyahat Acentalar Birliği (TÜRSAB)  ve İZFAŞ ortaklığıyla 10.kez 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında fuarizmir/Gaziemir’de 
gerçekleşecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, 
geçtiğimiz yıl ciddi katılımcı ve ziyaretçi sayılarına imza atarak dikkatleri üzerine toplamıştır.  

    
TRAVEL TURKEY İZMİR 2015 YILINDA BİR REKORA İMZA ATTI!  
Geçen yıl 31 farklı ülkeden 1008 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir fuarı, 64 farklı ülkeden 33.688 kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir. 2016 yılı içinde mevcut firmaların katılımı devam ederken, yeni firma ve yeni destinasyonlardan da artan 
katılım talepleri Travel Turkey İzmir’in bu yılda yeni işbirlikleri için ticari bir platform olacağını göstermektedir. Buna bağlı 
olarak, fuarın bu yıl da büyümesi hedeflenmektedir. Sektörün talebi üzerine fuar ilk 2 gün sadece profesyonel ziyaretçiye, 
hafta sonu ise halka açık olacaktır. Fuar 2016 yılında A ve B Salonlarında gerçekleşecektir. 

 
TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ EŞSİZ  İŞ FIRSATLARI BU FUARDA!    
Travel Turkey İzmir Fuarı her yıl artan yurtdışı katılımıyla  büyümeye, katılımcılarına fırsatlar sunmaya ve dünya turizm 
sektöründe bilinirliğini artırmaya devam edecektir. Türkiye’nin ve değişik ülkelerle bölgelerin turizm zenginliklerini, farklı 
destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına, acentalara, satın alıcılara ve tatil planı yapmakta olan son 
tüketicilere göstermeyi hedefleyen fuar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da farklı destinasyonlardan çok sayıda katılımcıya ev 
sahipliği yapacaktır. Fuarımıza stand ile katılarak,  yurtiçi ve yurtdışından gelecek katılımcı ve ziyaretçilere bölgenizi 
tanıtmanız; yeni işbirlikleri gerçekleştirmeniz ve var olan ilişkilerinizin geliştirme fırsatını yakalamış olacaksınız. 
 

‘‘9. ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI‘‘ 2017 YILI LANSMANI TRAVEL TURKEY İZMiR‘DE AÇIKLANIYOR!  
İç turizmin geliştirilmesi amacıyla her yıl uygulanan ‘‘9. Erken Rezervasyon Kampanyası‘‘ nın 2017 yılı lansmanı T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı  tarafından fuarla eş zamanlı yapılacaktır. Türk turizm sektörünün başarılı organizasyonu Travel Turkey 
İzmir Fuarı,  her yıl önemi gitgide artan ERKEN REZERVASYON SİSTEMİ için tur operatörlerinin oteller ile yaptıkları 
anlaşmalara imza attıkları bir platform haline gelmiştir. Sizde bu ticari platformda yer alma fırsatını kaçırmayın! 
 

TUR OPERATÖRLERİ VE SEYAHAT ACENTALARINA ÖZEL % 25 İNDİRİM!  
Geçen yıl TRAVEL TURKEY İZMİR bir ilke imza atarak tüm tur operatörleri ve seyahat acentalarına liste fiyatları üzerinden 
% 25 indirim uygulanmıştır. Sektörün katılımını artırmak ve firmaları desteklemek adına yapılan bu özel indirim 2016 yılında 
da devam etmektedir.   

KOSGEB VE İZMİR TİCARET ODASI DESTEKLERİ BU YILDA DEVAM ETMEKTEDİR! 
Fuarımız KOSGEB ve İZMİR TİCARET ODASI (İTO) tarafından desteklenmektedir. 
KOSGEB, en fazla 50 m2’ye kadar m2 başına 100.-TL , İzmir Ticaret Odası ise 
üyelerine 9 m2’ye kadar teşvik imkanı sunmaktadır.   

B2B İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ :                 
Her yıl olduğu gibi bu yılda Türk Hava Yolları (THY) nin desteğiyle ‘B2B Hosted Buyer Programı’ adı altında katılımcı 
firmalarla işbirliği yapmak için dünyanın önemli tur operatörleri ve seyahat acentelerinden satın almacılar fuarda 
ağırlanacaktır. Bu program ile,  fuar katılımcılarının Online Randevu sistemi ile yabancı satın alıcılarla fuar öncesi 
randevulaşarak yeni iş bağlantıları yapmalarını ve ülkenin turizm gelirlerini artıran sözleşmelere imza atmalarını 
hedeflemekteyiz.  
 
Bu önemli turizm platformunda sizleri de aramızda görmeyi diler, detaylı bilgi için sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyacağımızı bildiririz.   
 
Saygılarımızla, 
TÜRSAB FUARCILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.                                          
Esra Terzioğlu Tolgay    Sevinç Özkan Divrikli    
Fuarlar Direktörü    Fuarlar Direktörü    
0539 453 89 50    0539 453 89 20      
esra.tolgay@tursab.org.tr                           sevinc.divrikli@tursab.org.tr         

31 ÜLKEDEN 1008 KATILIMCI FİRMA 64 ÜLKEDEN 33.688 ZİYARETÇİ 
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