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T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
katkıları için 
teşekkür ederiz.



BDT PAZARI 
Rusya 900
Ukrayna 450
Moldova 150
Belarus 150
Kazakistan 150
Özbekistan 100
Azerbaycan 80

Ülke dağılımına göre davetli  turizm profesyonelleri

AVRUPA 
PAZARI 
Almanya 300
İngiltere 30
Hollanda           10
Romanya 20
Bulgaristan 10
Macaristan 10
Polonya 10
Çekya                  10

İSKANDİNAV 
PAZARI 
Danimarka 10
İsveç 10
Norveç                10

ULUSLARASI 
TURİST SAĞLIĞI 
ACENTELERİ

ORTADOĞU 
PAZARI 
İran 10
Ürdün                  5
Lübnan 5
Mısır 5

İÇ PAZAR

IN
V

IT
E

D

BALKAN & 
BALTIK PAZARI 
Arnavutluk 10
Kosova 10
Makedonya       10
Litvanya 10
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
katkıları için teşekkür ederiz.



• Üst Düzey Sektör Temsilcileri,
• Öncü Sektör Yönetim Kurulu Üyeleri,
• Öncü Sektörlerin Yönetim Kadroları,
• Pazarlama ve Satış Müdürleri,
• Halkla ilişkler Uzmanları,
• İnsan kaynakları Uzmanları,
• Pazarlama ve Satış Operatörleri CEO’ları,
• Pazarlama ve Satış Operatörleri Yönetim Kadroları,
• Satış ve Pazarlama Acente Sahipleri ve Genel Müdürleri,
• Satış ve Pazarlama Acente Ürün Müdürleri,
• Farklı Sektörlere  Üst  Düzeyde Hizmet Veren Markalar,
• Üst Düzey Bürokratlar,
• Sivil Toplum Örgütleri Yönetim Kurulları,
• Yerel Yönetimler ve Ticaret Odası Başkanları,
• Üniversitelerin ilgili Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri,

• Oteller,
• Ulusal ve Uluslararası pazarlama ve satış Acenteleri,
• Satış Pazarlama Operatörleri,
• Etkinlik Yönetim Firmaları,
• Incentive Firmaları,
• Davet Organizatörleri,
• Kilit Sektör Şirketleri,
• Teknoloji Firmaları,
• Reklam Ajansları,
• Pazarlama Ajansları
• Halkla ilişklier ajansları,
• Finans Kuruluşları,
• Farklı Sektörlere  Üst Düzeyde Hizmet Veren Markalar,
• Ürün ve Destek Sağlayıcıları,
• Outsorce Firmaları,
• İnsan Kaynakları,
• Üniversiteler,
• Yerel Yönetimler,
• Ticaret Odaları,
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KATILIM, DESTEKÇİ 
VE ZİYARETÇİLER

STANT KATILIMCILARI
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• Pazarlama Yöneticileri,
• Satış Yöneticileri,
• Marka Yöneticileri,
• Ürün Yöneticileri,
• Satış Pazarlama Operatörleri CEO’ları,
• Satış Pazarlama Operatörleri Yönetim Kadroları,
• Ulusal  ve Uluslararası  Satış  Pazarlama Acente Sahipleri ve Genel 

Müdürleri,
• Ulusal ve Uluslarası Pazarlama Ürün Müdürleri,
• Uluslararası Hedef Pazar Satış ve Pazarlama  Acente Sahipleri,
• Uluslararası Hedef Pazar Yöneticileri,
• Etkinlik Yönetim Firma Sahibi ve Yöenticileri,
• Incentive Firma Sahibi ve Yöneticileri,
• Davet Organizatörleri, 
• Kilit  Sektör Yöneticileri,
• Teknoloji Firmaları, 
• Diplomatik Temsilcilikler, 
• Öncü  Sektör Profesyonelleri, 
• Öncü Sektör  Yönetim Kurulu Üyeleri, 
• Üst Düzey Şirket Yöneticileri, 
• Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri, 
• Yerel Yönetimler,
• Ticaret Odası Başkanları,
• Sivil Toplum Örgütleri Yönetim Kurulları,
• Üst Düzey Bürokratlar,
• Üst Düzey Sektör Temsilcileri,
• Ulusal ve Uluslararası Medya Kuruluşları, Gazeteciler,
• Blogger, Youtuber, Influencer,
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Antalya Turizm Fuarı,  konaklama sektörü ve paydaşları için bir marketing 
fuarıdır.  Amacı Türkiye’nin konaklama sektörü markaları ile paydaşlarını, pazarlama 
yöntemlerini, uzman kişi, ilgili kurum ve kuruluşlarını biraraya getirerek işbirliklerini 
pekiştirmek ve yeni fırsatlar yaratmaktır. Konaklama sektörünün ticaret hayatına 
finansal nitelikte volüm ve hız kazandıracak hedef odaklı bir fuardır. Konaklama 
sektörü markaları ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltabilecek profesyonelleri 
buluşturarak, pazarlamaya dair önemli platformudur. ATF ilgili sektörlerin 
ulusal ve uluslararası profesyonellerini biraraya getirerek gelecek ayların olası 
gelişmelerinin değerlendirileceği, birebir pazarlama fırsatları oluşturmak üzere 
2.000’den fazla yurtdışı katılımcısının olacağı yepyeni bir turizm fuarıdır.

Antalya Turizm Fuarı’na konaklama sektörü markaları, ulusal ve uluslararası 
operatörler, offline ve online pazarlama ve satış acenteleri, seçkin markalar, ulusal 
ve uluslararası turizm destinasyonları, ülkeler, havayolu ve diğer transfer firmaları, 
uluslararası teması olan firmalar, bilişim teknolojileri, hizmet ve insan kaynağına 
dayanan, markasını pazarlamak hedefinde olan profesyoneller katılacaktır.

Antalya Turizm Fuarı ile markanızı pazarlamak amacıyla pazar ve 
uzmanlıkları olan acentelere, operatörlere, markalara, ajanslara ve farklı 
endüstrilerin bileşenleri olan hizmet sağlayıcılarının profesyonellerine tanıtabilir, 
ilişkilerinizi pekiştirebilir, imkan, yöntem, bilgi, kişi ve kurumlar ile buluşabilirsiniz. 
İşletmelerinizin ve bölgelerinizin hizmetlerini pazarlayabilir, yeni ticaret sezonuna 
taze bir vizyon ile start vererek marka bilinirliğinizi ve farkındalığını artırabilirsiniz.

ATF turizm fuarları arasında örneği tek olan konsepti itibarı ile katılımcılara 
yiyecek ve içecek hizmeti de dahil olmak üzere anahtar teslim standlar sağlar. Siz 
sadece iletişim ve işbirliği kurma fırsatına konsantre olursunuz.

Yerinde pazarlama için fikir, strateji ve plan üretmek üzere, uluslararası 
birçok yabancı turizm profesyoneli ve çözüm ortakları göreceksiniz.
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Pazarlama stratejisinin öneminin farkındalığında olan kurumların 
destekleriyle 2 gün sürecek olan fuar B2B görüşmeler, workshoplar, panel ve 
sunumlar ile gerçekleşecektir.

Turizm endüstrisinde ortak aklı ve ritmi oluşturmak maksadıyla, 
profesyonellerin, yatırımcıların, yöneticilerin, uzmanların ve akademisyenlerin 
katılacağı paneller düzenlenecektir. Paneller saha tecrübesine sahip ilgili herkesin 
fikirleri ışığında kayıt altına alınarak bir sonuç bildirgesinde paylaşılacaktır.

B2B yöntemi ile pazarlama imkanı, workshop ve sunumlarla yeni ürün ve 
hizmetlerinizi paylaşma fırsatı bulacaksınız.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan gençlerimizin turizm profesyonelleri 
ile buluşmasını sağlayacak ve sektörle ilgili gelecek projeksiyonlarını ifade edeceği 
ortamlar yaratmak hedeflerimizden biridir.

Antalya Turizm Fuarı içerisinde M.I.C.E. turizmimiz, luxury turizmimiz, ulusal 
kültür ve sanat turizmimiz, gastronomi turizmimiz, inanç turizmimiz ve yat 
turizmimiz de yerini alacaktır.
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ATF ETKİNLİK, İLETİŞİM VE 
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ATF Gala Gecesi

ATF ilişkileri daha da pekiştirmek adına 27.10.2021 akşamı müzik, kokteyl, dev 
ekranda canlı röportajlar ile büyük bir gala gecesinde hepimizi buluşturacak. 
ATF gala gecesi ile turizm fuarı süresince yapmış olduğunuz tüm temasları 
keyifli bir ortama taşıma imkanı bulacaksınız.

ATF Uluslararası Turizm Muhabirleri Buluşması

20 ayrı ülkeden turizm sektörü muhabirleri fuar haftası boyunca ülkemizde 
ATF’nin davetlileri olarak bulunacaktır.
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SPECIALS

ATF Medya Konuğu, Sonnenklar TV

Harry Wijnvoord canlı yayın ve program 
çekimleriyle Antalya Turizm Fuarı’na konuk 
oluyor. 
Alman televizyonlarının en popüler 
sunucularından olan Wijnvoord, ATF 
tarafından organize edilen turizm 
aktivitelerine katılacak, Avrupalı tatilciler için 
de iyi bir rol model olacaktır.
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ATF Gastronomi Konuğu, Winetolia

M.Ö. 3000 yılından günümüze kadar uzanan, Türkiye’nin Avrupa kısmı, İç Anadolu, 
Ege kıyıları ve çevresindeki bölgelerin Türk markalarını, lezzetlerini Antalya Turizm 
Fuarı katılımcıları ile paylaşacaktır.

ATF Kültür ve Sanat Konuğu, Antalya Devlet Opera ve Balesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ile Antalya 
Turizm Fuarı içerisinde kültür ve sanat turizmine dikkat çekecek gösterimler 
gerçekleşecektir.

ATF, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yurtiçi fuar düzenlemesi 
ile ilgili kuralları gereğince, standlar, etkinlik alanları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uygun olarak planlanmıştır.
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Key 
themes
Tourism & Art & Culture
Tourism & Investment & Business
Tourism & Destination
Tourism & Sales Operator’s
Tourism & Sales Hotels
Tourism & Travel Technology
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STANDS
STANDART
STANDART PLUS
VIP ADA
VIP ADA PLUS
VIP WALLSCREEN
VIP WALLSCREEN PLUS
VIP SHOP L
VIP SHOP XL
VIP DESTINATION
5 STARS
THE BOUTIQUE HOTELS



43 inch  (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü : 3 m x 1,75 m
• 3 adet marka logo dijital baskısı
• 4 kişilik masa
• 4 adet sandalye
• 1 adet bistro masa
• 1 adet bistro sandalye
• 12 m2 zemin
• Fuaye alanında bulunan cafelerden günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek 
• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 2 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Cookies ve atıştırmalıklar
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43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü : 4 m x 1,75 m
• 3 adet marka logo dijital baskısı
• 2 adet 4 kişilik masa
• 8 adet sandalye
• 1 adet 2’li koltuk
• 1 adet tekli koltuk
• 2 adet bistro masa
• 4 adet bistro sandalye
• 24 m2 zemin
• 15 dk workshop kullanımı
• Fuaye alanında bulunan cafelerden günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek
• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 3 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Cookies ve atıştırmalıklar
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STANDART PLUS



Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü : 1,20 m x 2 m (4 yüzey)
• 6 adet marka logo dijital baskısı
• 4 adet 4 kişilik masa
• 1 adet 8 kişilik masa
• 24 adet sandalye
• 1 adet 2’li koltuk
• 1 adet tekli koltuk
• 4 adet bistro masa
• 8 adet bistro sandalye
• 48 m2 zemin

• 15 dk workshop kullanımı
• Fuaye alanında bulunan cafelerden 

günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek
• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 5 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (1 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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1 Adet özel oda mevcuttur.
Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü : 1,20 m x 2 m (4 yüzey)
• 6 adet marka logo dijital baskısı
• 4 adet 4 kişilik masa
• 1 adet 8 kişilk masa
• 24 adet sandalye
• 1 adet 2’li koltuk
• 1 adet tekli koltuk
• 3 adet bistro masa
• 6 adet bistro sandalye
• 60 m2 zemin

• 15 dk workshop kullanımı
• Fuaye alanında bulunan cafelerden 

günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek
• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 8 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (1 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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VIP ADA PLUS



Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• 2 Adet 9 m x 1,75 m duvar
• 8,2 m x 3,5 m cephe duvar
• 13 adet marka logo dijital baskısı
• 5 adet 4 kişilik masa
• 20 adet sandalye
• 1 adet 2’li koltuk
• 1 adet tekli koltuk
• 3 adet bistro masa
• 6 adet bistro sandalye
• 70 m2 zemin

• 15 dk  workshop kullanımı
• Fuaye alanında bulunan cafelerden 

günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek
• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 8 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (1 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• 2 Adet 9 m x 1,75 m duvar
• 11,5 m x 3,5 m cephe duvar
• 6 adet 4 kişilik masa
• 13 adet marka logo dijital baskısı
• 24 adet sandalye
• 6 adet bistro masa (Normal 

masalarlada değiştirilebilir)
• 12 adet bistro sandalye
• 100 m2 zemin
• 15 dk workshop kullanımı

• Fuaye alanında bulunan cafelerden 
günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek

• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 10 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi 

Servis elemanı (1 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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VIP WALLSCREEN PLUS



Standın üzerinde logolu 2 adet silindir  sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü: 1,20 m x 2 m                     
(3 Adet çift taraf)

• 3 m x 2 m duvar (1 Adet çift taraf)
• 16 adet marka logo dijital baskısı
• 6 adet 4 kişilik masa
• 1 adet 2’li koltuk
• 1 adet tekli koltuk
• 8 adet bistro masa
• 8 adet bistro sandalye
• 96 m2 zemin

• 15 dk workshop kullanımı
• Workshop fuaye alanı kahve, çay & 

cookies 
• Ücretsiz WiFi 
• 8 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (1 kişi)
• Cookies

Move 
your 
tourism

VIP SHOP L
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Standın üzerinde logolu 3 adet silindir  sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Kısa duvarlara 45 inch TV ler konulabilir. Tarafınızca temin edilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü: 1,20 m x 2 m                      
(6 Adet çift taraf)

• 4 m x 2 m duvar (1 Adet çift taraf)
• 26 adet marka logo dijital baskısı
• 12 adet 4 kişilik masa
• 1 adet 2’li koltuk
• 2 adet tekli koltuk
• 16 adet bistro masa
• 16 adet bistro sandalye
• 144 m2 zemin

• 15 dk workshop kullanımı
• Workshop fuaye alanı kahve, çay & 

cookies 
• Ücretsiz WiFi 
• 8 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (2 kişi)
• Cookies
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VIP SHOP XL



Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• Duvar ölçüsü: 1,20 m x 2 m                      
(8 Adet çift taraf)

• 4 m x 2 m duvar (1 Adet çift taraf)
• 39 adet marka logo dijital baskısı
• 1 adet 2’li koltuk
• 2 adet tekli koltuk
• 19 adet bistro masa
• 19 adet bistro sandalye
• 144 m2 zemin

• Workshop fuaye alanı kahve, çay & 
cookies 

• Ücretsiz WiFi 
• 16 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi
• Servis elemanı (2 kişi)
• Cookies
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Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• 1 Adet 8 m x 1,75 m duvar cephe 
duvar

• 2 adet 8 kişilik masa
• 15 adet küçük desk
• 30 adet marka logo dijital baskısı
• 3 adet bistro masa
• 6 adet bistro sandalye
• 48 m2 zemin

• Fuaye alanında bulunan cafelerden 
günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek

• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 15 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi 

Servis elemanı (2 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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5 STARS 



Standın üzerinde logolu 2 adet silindir sarkıt mevcuttur.
43 inch (99 cm x 56 cm) TV’ler dahil değildir. Ekstra kiralanabilir.
Fiyata KDV dahil değildir.

• 1 Adet 8 m x 1,75 m duvar cephe 
duvar

• 2 adet 8 kişilik masa
• 15 adet küçük desk
• 30 adet marka logo dijital baskısı
• 3 adet bistro masa
• 6 adet bistro sandalye
• 48 m2 zemin
• Fuaye alanında bulunan cafelerden 

günboyu ücretsiz soğuk-sıcak içecek

• Standınıza özel ücretsiz WiFi hizmeti
• 15 kişilik öğle lounge paket
• Sınırsız soğuk-sıcak içecek servisi 

Servis elemanı (2 kişi)
• Cookies ve atıştırmalıklar
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THE BOUTIQUE HOTELS
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* Fiyatlar KDV hariç fiyatlardır. 
* Stantlar tarafımızca, m2 alan, birinci sınıf mobilya stand ve hareketli mobilya,  logo dijital baskı 
catering, hostes, servis elemanı olarak anahtar teslim hazırlanmaktadır. Ayrıca B2B, workshop, 
panel, welcome party, gala night organizasyonlarından da stand katılımcıları misafirleri ile ücretsiz 
olarak yararlanacaktır.
* Sözleşme tarihindeki kur baz alınacaktır.
* Ödeme şekli: %25 sözleşme rezervasyon tarihi ile kalan bakiye 30-60  günlük evrak ile ödenir.

STANT FİYATLARI (Anahtar teslim)

Antalya Turizm Fuarı, stand 
katılımcılarının ihtiyaçlarını en ince 
ayrıntısına kadar planlayarak, organize 
olmaktadır.

Standlar çeşitli büyüklüklerde 
tarafımızca hazırlanmaktadır.

Siz stand katılımcısı olarak,
hiçbir şekilde standınızın 
hazır olması için vakit harcamak 
zorunda kalmayacaksınız.

1.000.-Euro’dan 22.000.-Euro’ya varan stant çeşitliliğimiz 

ile ilgili daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz

ilkerkutlu@gm-center.com

+90 532 311 33 50

+90 242 316 22 99
veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz

www.antalyatourismfair.com
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
katkıları için teşekkür ederiz.


