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Erken rezervasyon fırsatları ile en çok ilgi gören turizm rotaları ve 
dünya turizm sektörünün lider isimleri EMITT 2017’de!  

 

Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası                                  
EMITT Turizm Fuarı, 26 - 29 Ocak 2017’de Tüyap 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 
 

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT; 21. yılında erken rezervasyon 
indirimleri, tatil çekilişleri, Türkiye’nin de dâhil olduğu 80 ülkenin tatil destinasyonları 
tanıtımları ile seyahat tutkunları için buluşma noktası olacak. 
 
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde turizm sektörünü aynı platformda bir araya 
getirecek. Fuar kapsamında düzenlenecek panellerde “Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler” ve 
“Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler” başlıkları ele alınacak. EMITT süresince Türkiye’nin ve 
Dünya’nın dört bir yanından çeşitli sahne gösterileri ve stant etkinlikleri de gerçekleştirilecek. 
Fuar; ilk iki gün turizm profesyonellerini, üçüncü ve dördüncü gün ise tatilcileri ağırlayacak. 
 
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan                      
EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı – EMITT; 26 – 29 Ocak 2017 tarihleri arasında, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 
70.000 m²’lik 12 salonda gerçekleşecek. 21’inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olmaya 
hazırlanan EMITT, 80 ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya getirecek.  
 
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın 
kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 
ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuarı 60.000 
kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.  

 
Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları sunacak olan 
EMITT’te katılımcılar, fuar kapsamında yapacakları anlaşmalarla, iş hacimlerini arttırma olanağı 
bulacaklar. Fuarda; ülke pavilyonları, Türkiye’nin tatil destinasyonları, yaz turizmi kış turizmi ve 
outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turizm merkezleri, tur operatörleri, acenteler katılımcı 
olarak yer alacak.  
 
EMITT ziyaretçileri ise fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun 
olan tatil seçeneklerine karar verebilecek. 28 - 29 Ocak tarihlerinde ziyaretçilere açık olan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EMITT’te seyahat severlerin bütçelerine uygun tatil rotaları cazip fiyatlar ve “Erken rezervasyon” 
kampanyaları ile sunulacak. 
 
Turizm sektörünün lider isimleri EMITT’te! 
Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından turizm profesyonellerini, turizm belde ve kuruluşlarını, 
ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da turizm sektöründe bilgi akışı sağlayacak panellere ev 
sahipliği yapacak. Fuar kapsamında düzenlenecek ilk panel “Turizmde Yeni Hedefler ve 
Stratejiler” başlığıyla 26 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleşecek. TÜRSAB Yurtdışı 
Temsilcisi Hüseyin Baraner’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde; Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Taleb Rifai, HOTREC Başkanı Susanne 
Kraus Winkler ve DRV Başkanı Norbert Fiebig konuşmacı olarak yer alacak.  
 
Fuarın ikinci gününde ise “Özgünlükleriyle Markalaşan Şehirler” paneli saat 14.30’da Atılım 
Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan’nın 
moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panelin konuşmacıları arasında Gaziantep Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Beypazarı Belediye Başkanı 
Tuncer Kaplan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer yer alacak.  
 
Yurtdışı Alım Heyeti Programı 55 ülkeden alım heyetlerini ağırlayacak! 
EMITT Turizm Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Yurtdışı Alım Heyeti Programı 
düzenlenecek. TravelShop Turkey işbirliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında 55 ülke 
başvuruda bulundu. Programa başvuran ülkeler arasında; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya,  İtalya,  Kuveyt,  Makedonya, Portekiz, Rusya 
Federasyonu, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün ve Yunanistan yer alıyor.  
 
ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: “EMITT, sadece Türk 
turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi. Fuar, 
turizm sektörü profesyonellerinin bir araya geldikleri ticari bir platform olmasının yanı sıra tatil 
tutkunları için de önemli bir adres niteliğini taşıyor. Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve 
Mauritius’un ilk kez katılacağı EMITT; katılımcılarıyla, ziyaretçi sayısıyla ve turizm sektörüne 
kazandırdığı ticari hacim ile gücünü ortaya koyacak. Turizm sektörüne her yıl katkı sağlayan 
Yurtdışı Alım Heyetleri Programı’na bu yıl 55 ülkeden 200’ü aşkın satın almacıyı bir araya 
getireceğiz. Bu program kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün 2017 yılındaki rotasını 
çizmiş olacak. Fuar kapsamında düzenleyeceğimiz panellerde ise; dünya turizm sektörünün lider 
isimlerini, ülkemiz turizm sektörü temsilcileriyle bir araya getireceğiz ve sektöre bilgi akışı 
sağlayacağız. EMITT’te bu sene sektörün gelişmesine paralel olarak organize ettiğimiz, Kış 
Turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel Bölümü ve Hotel Destek Ekipmanları Özel Bölümü ile 
ziyaretçilere farklı seçenekler sunacağız” dedi.  
 
EMITT’e katılmak isteyen ziyaretçiler www.fuardavetiyesi.com adresinden ücretsiz online davetiye 
alabilecek. 

www.emittistanbul.com 

http://www.emittistanbul.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
EUF – E Uluslararası Fuarcılık ve ITE Turkey Hakkında  
ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş., ambalaj, enerji,  iş makinaları, gıda, 
mobilya, kırtasiye, promosyon, su ve atıksu arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından fuarlar 
düzenlemektedir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.’nin küresel bilgi ağı, tecrübesi ve global işbirliklerinin de 
desteğiyle EUF A.Ş.; ANKOMAK (Uluslararası İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, IPACK TURKEY 
(Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve Gıda İşleme Sistemleri Fuarı), IWE ISTANBUL WATER EXPO (Istanbul Su ve Atıksu 
Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı), EMITT (Doğu Akdeniz Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASIA RAIL (Uluslararası 
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), GLOBAL OIL & GAS TURKEY (Türkiye Uluslararası Petrol & Gaz 
Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL’u (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) gerçekleştirmektedir. 
 
ITE Turkey Hakkında 
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, 
uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group Plc.'nin Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar organizasyonları 
düzenleyen ITE Turkey; YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, Ekin Fuar, Platform Uluslararası 
Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır. 
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve inşaat makineleri, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin 
lider fuarlarını düzenleyen ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı 
ITE Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre 
aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor. 
www.ite-turkey.com 

 
Detaylı Bilgi İçin: 
Seher Saygın  / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 - dahili 12; seher.saygin@essance-istanbul.com  
Zeynep Yiğit Yalı / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 282 40 85 - dahili 23; zeynep.yigit@essance-istanbul.com  
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