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TURİZM DÜNYASININ ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTASI
THE INTERNATONAL MEETING POINT OF THE TOURISM WORLD

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük dört turizm fuarından biridir. Fuar her yıl yeni 
destinasyonlar keşfetmek isteyen tatil tüketicilerini, heyecan verici tatil fırsatları sunan seyahat şirketlerini, dünyanın dört bir 
yanından tatil destinasyonlarını ve 40.000’e yakın sektör profesyonelini ağırlandı.

EMITT, the East Mediterranean International Travel and Tourism exhibition, is one of the top four tourism exhibitions worldwide. 
The event annually was attracted around 40,000 industry professionals and tourists looking for new and exciting travel 
opportunities from destinations and travel service companies from across the globe.

Açılış Konuşmacıları
Opening Ceremony Speakers

Hacer Aydın
Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü

Tourism & Travel & Fashion Group Director

Kemal Ülgen
Bölge Direktörü E&SE - HYVE Group PLC

Regional Director E&SE - HYVE Group PLC

Oya Narin
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı (TTYD)

Chairman of Turkish Tourism Investors Association (TTYD)

Sururi Çorabatır
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED)

Chairman of Turkish Hoteliers Federation (TUROFED)

Ahmet Olmuştur
THY Satış Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 

Turkish Airlines Chief Marketing & Sales Officer

Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Mayor of Metropolitan Municipality of Istanbul

Ali Yerlikaya
İstanbul Valisi

Governor of Istanbul

Mehmet Nuri Ersoy
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

The Minister Of Culture And Tourism, Rebuplic of Turkey

EMITT TURİZM FUARI HAKKINDA / ABOUT THE EMITT TOURISM EXHIBITION

  33.595	 Ziyaretçi	I	Visitors
 461	 Katılımcı	I	Exhibitors
 110	 Ülke	I	Countries
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KATILIMCI BİLGİLERİ / EXHIBITOR OVERVIEW

Katılımcılarının yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçiler ile buluşmasını 
sağlayan EMITT, bölgesinde sektöre yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan 
bir iş platformudur. Katılımcılarının iş hacimlerini artırma olanağı 
bulduğu fuarda; ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz turizmi, kış 
turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turizm merkezleri, 
tur operatörleri ile acenteler yer aldı.

Fuar, sektör profesyonelleri ve tatil tüketicileri tarafından büyük ilgi 
gördü.

EMITT, which enables its exhibitors to meet local and international 
industry professionals, is a business platform that provides new 
business and cooperation opportunities to the industry. At the 
exhibition, exhibitors had the opportunity to increase their business 
volumes. Country pavilions, holiday destinations, summer and winter 
tourism and outdoor tourism destinations, hotels and tourist centres, 
tour operators and agencies were represented at the exhibition.

The exhibition attracted great interest from industry professionals and 
holiday enthusiasts. 

Katılımcıların %96’sı genel olarak  
fuardan memnun ayrıldıklarını belirtti.

96% of the exhibitors stated they were  
fairly satisfied with the exhibition.

Katılımcıların %91’i fuara katılım sonucunda 
yatırımlarının getirisini alacağını düşünüyor.

91% of the exhibitors expect to get a 
satisfactory ROI from the event.

Katılımcıların %97’si seneye fuara 
tekrar katılacaklarını belirtti.

97% of the exhibitors stated they 
would join the exhibition next year.

Katılımcıların %98’i EMITT’in işleri 
açısından önemli olduğunu düşünüyor.

98% of the exhibitors consider the show 
important for their business.

EMITT 2022 KATILIMCI DEĞERLENDİRMELERİ
EMITT 2022 EXHIBITOR SURVEY

En Çok Katılım Gösteren 15 Ülke
Top 15 Exhibitor Countries
Kosova, Kuzey Kıbrıs, Bosna Hersek, Makedonya, Rusya, Azerbaycan, 
Özbekistan, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan, Ürdün, İtalya, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İngiltere, Amerika

Kosovo, North Cyprus, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Russia,  
Azerbaijan, Uzbekistan, Bulgaria, Georgia, Serbia, Jordan, Italy,  
United Arab Emirates, United Kingdom, U.S.A.

2022 Katılımcı Sayısı
Number of Exhibitors in 2022

461
367
94

Katılımcı
Exhibitors

Yerli	Katılımcı
Local Exhibitors

Yabancı	Katılımcı
International Exhibitors

%96 %91

%97 %98



EMITT 2022 FUAR SONUÇ RAPORU / POST SHOW REPORT 5

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE YERLEŞİM PLANI / FLOOR PLAN BASED ON PRODUCT GROUPS

ENTRANCE

AÇIK ALAN
OUTDOOR

7

32

HALL 2 - A201

EMITT TECH GARAGE

FUAYE - F231

HALL 2 - A201
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ / EXHIBITOR TESTIMONIALS

Biz Türkiye’de pazar lideriyiz. Ama globalde de belli bir etki yaratmak istiyoruz. 
Yepyeni bir pazarda kendini anlatmak, o güveni sağlamak kolay değil ama Emitt 
gibi dünyanın tanıdığı fuarlarda markanızı gösterdiğinizde ve yurt dışından bir 
temsilci burada sizi ilk defa gördüğünde aslında +1 güvenle başlamış 
oluyorsunuz. Burada karşılaştığınız ülke yetkilileriyle çok daha rahat hızlı, bir 
başlangıç yapılabiliyor.
Önümüzdeki sene de çok büyük ihtimalle Emitt’te olacağız, zaten her zaman 
olmak istiyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz: çok etkili bir fuar olduğu. Emitt 
turizm için Türkiye’de çok değerli bir fuar, belki de 1 numara.
 
We are the market leader in Turkey. Still, we want to make a certain global 
impact as well. It is not easy to introduce your company and build trust in a 
brand-new market, but when you promote your brand at world-renowned 
exhibitions such as EMITT and when foreign representatives are introduced to 
your company there, you get a head start on the journey of building trust. These 
events help establish relationships with authorities in foreign countries much 
more easily and rapidly.
We will probably participate in EMITT next year, as well. We want to participate 
in this exhibition every year. We have so far realized that the exhibition is very 
effective. EMITT is a precious tourism exhibition and perhaps the most 
important one in Turkey.
 
Can	Şenel 
Wee	Bee	 
Satış Müdürü / Sales Manager

Buraya katılmaktaki hedefimiz gerek yurt içi ve yurt dışı pazarlarla iletişime 
geçmek gerek turizm acenteleriyle buluşmaktı. Fuarın doluluğu ve gelen 
ziyaretçilerin niteliği bizi bu anlamda memnun ediyor. Glamping sektörünün 
fuarda ilgi çektiğini söyleyebilirim. Şu ana kadar farklı ülkelerden gelen 
misafirler ve acenteler oldu, kendileriyle görüşüyoruz sonuçlarını ilerleyen 
süreçte almak dileğiyle.
 
Our purpose in participating in this exhibition was to contact both domestic and 
foreign markets and to hold meetings with tourist agencies. In this sense, we 
are pleased with the number and quality of visitors at the exhibition. I can say 
that there was great interest in the glamping industry at the exhibition. We have 
so far met with visitors and agencies from different countries. We hope to reap 
the fruits of these meetings in the future.
 
Yiğit	Küçükkınay 
Longosphere		Glamping	 
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Emitt’te bulunmamızın sebebi işletmelerimizi büyütmek istediğimiz bu gelişim 
sürecinde profesyonellerin burada buluşuyor olması. Şu ana kadar girmiş 
olduğumuz en kalabalık en yoğun B2B fuardayız. Bundan dolayı çok memnunuz.
Emitt dünyanın en büyük profesyonellerinin buluştuğu nokta. Dünyadaki bir-iki 
turizm fuarı ve Emitt dışında daha büyük turizm organizasyonu 
bulunmamaktadır. Bu sene benim en çok dikkatimi çeken nokta tamamen 
profesyonellerin bu fuarda bulunuyor olması. Bu yoğunlukta aramızda 
olmalarından dolayı memnun ve mutluyuz, son derece kalabalık.
 
We participated in EMITT, which brings together professionals, as we want to 
grow our business during this development process. This is the most crowded 
B2B exhibition that we have ever attended, which makes us very happy.
EMITT is the meeting point of the world’s greatest professionals. It is one of the 
world’s largest tourism events, along with one or two other tourism exhibitions. 
This year, I noticed that only those who are fully professionals attended the 
exhibition. We are very pleased and happy to see them at this exhibition, which 
is extremely crowded.
 
Bülent	Eraslan	
Dosso	Dossi	Hotels	 
CEO

Saraybosna olarak başlıca pazarlarımızdan biri Türkiye’dir. Tekrar İstanbul’da 
ve EMITT’te olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. EMITT; sevdiğimiz, katılmaya 
ihtiyaç duyduğumuz ve katılmak istediğimiz en önemli fuarlardan biridir. 
Herkesin çalışmaktan ve hem eski hem de yeni bağlantıları yeniden 
canlandırmaktan mutlu olduğunu görebiliyoruz. Buradaki iş ortaklarımız çok 
memnun ve mutlular. Genel olarak EMITT’te son derece olumlu bir atmosfer 
hâkim.
Burada bizim için avantajlı pazarlar olan Türkiye’den ve Ürdün ile Birleşik Arap 
Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkelerinden kişilerle görüştük. Doğu ile Batı arasında 
harika bir köprü oluşturan İstanbul, bu kişilerle görüşmek için mükemmel bir 
buluşma noktasıdır. 
 
Turkey is one of our main markets as Sarajevo. We are proud and happy to be 
here again in Istanbul and Emitt. Because Emitt is one of the main fairs, that we 
love, that we need and that we want to be. Everybody is happy to work, to make 
new and old contacts alive again. So our partners here are very happy, very 
satisfied. Generally very positive atmosphere here in Emitt.
In here, we met with people from Turkey and Middle East, such as Jordan, U.A.E. 
which is also good markets for us. Istanbul is a wonderful point between east 
and west, because of its natural position, so It’s a perfect place to meet them. 
 
Faruk	Caluk 
Saraybosna	Kantonu	Turizm	Birliği	/	Tourism Association of Sarajevo Canton 
Kıdemli Turizm Projesi ve Yaratıcı Proje Geliştirme Danışmanı 
Senior Advisor for the Development of Tourism and Creative Projects

Emitt’le tarihsel bir iş birliğimiz var. Emitt’e ilk katılımımızla beraber inanılmaz 
bir ivme yakaladık. İlk fuarımızda çok küçük bir stant kiralamıştık ama o 
stanttan sonra satışlarımız neredeyse %500 büyüdü, çok yoğun talep aldık. 
Sonra da dört yıldır üst üste buradayız. Her sene Emitt’e katıldıktan sonra bizim 
satış grafiğimiz direkt yukarıya doğru çıkıyor. Yani normalde düşük de yukarıya 
çıkan bir grafik değil; mevcut satışımızın üzerine dikilen bir grafik oluşturduğu 
için biz Emitt’i her zaman tercih ediyoruz. Onun için de her zaman Emitt’te 
olacağız.
 
We have a historical partnership with EMITT. We gained great momentum after 
our first participation. We rented a very small booth at the time, but our sales 
grew by nearly 500% after the exhibition, and the demand for our services 
increased significantly. Now, we are here for the fourth year in a row. Each year, 
our sales increase directly after participating in EMITT. Nevertheless, it does not 
mean that our sales are otherwise low. We always prefer EMITT as it leads to an 
additional increase in our current sales. For this reason, we will always 
participate in EMITT.
 
Kadri	Ciga	&	Murat	Kahraman 
BookingAgora 
Kurucu Ortak - Yönetici Ortak / Co-Founder - Managing Partner

Biz defaten daha önce de Emitt fuarına katılmıştık ve birçok faydasını 
görmüştük. Bundan sonra da inşallah katılmayı düşünüyoruz. Gerçekten 
özlemişiz diyeceğim öncelikle, tekrar bir araya geldik. Fuar da çok canlı çok 
hareketli. İnanın bu kadarını beklemiyordum. Müdürlerimiz gün boyunca 
görüşme halindelerdi. Bütün günümüz görüşmelerle geçiyor diyebilirim. Ben 
fuarların sektörümüze çok faydalı olacağına inanıyorum ve devam etmesini 
diliyorum. Emitt fuarına katılmayı seviyoruz.
 
We had participated in EMITT many times before and greatly benefited from it. 
We hope to participate in it in the future as well. First of all, I would like to say 
that we really missed it and that we are happy to get back together. The 
exhibition is very vibrant and lively. Honestly, it exceeded my expectations. Our 
managers had meetings all day long. Our days are packed with such meetings. 
I believe that exhibitions will provide great benefits to our industry, and hope 
that they will continue. We love participating in EMITT.
 
Gün	Emre	İçer 
Anadolu	Hotels	 
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman
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KATILIMCI GÖRÜŞLERİ / EXHIBITOR TESTIMONIALS

Emitt 2022’ye katılmamızın sebebi, uzun süredir görmediğimiz otelcilerle 
ilişkilerimizi güçlendirmekti. Bu bağlamda yaklaşık minimum 4000 kişiyi, 
otelciyi, iş ortaklarımızı standımızda ağırladık. Biz gerçekten çok memnun 
kaldık, beklediğimizin üzerinde bir talep var. İlk gün zaten standımızda oturacak 
yer kalmayacak kadar bir yoğunluk vardı. 
Bu sene Hyve Connect uygulamanızdaki toplantı talep sayımız, önceki yıllara 
göre %300 artmış diyebilirim. Uygulama sayesinde bize gerçekten ivme 
kazandıracak bazı firmaları portföyümüze kattığımızı düşünüyoruz.
Oradan gelen talepleri görmek, profilini görmek, bize faydalı olup olmadığını 
belirleyerek doğru insanlarla, doğru temas kurmak bizim için çok faydalı oldu. 
Yani bu sene %300 arttıysa önümüzdeki sene çok daha fazla kullanılacaktır, 
bundan eminim. Hem fuar hem de firmamız adına faydalı bir uygulama 
olduğunu düşünüyorum.
 
Our purpose in participating in EMITT 2022 was to strengthen our relationships 
with hoteliers, whom we had not seen for a long time. In this context, a minimum 
of 4000 people, including hoteliers and our business partners, visited our 
booth. We are really satisfied as the demand exceeded our expectations. On the 
first day, our booth was so crowded that there was no place to sit. 
This year, the number of meeting requests submitted to us via your Hyve 
Connect application increased by 300% compared to previous years. We believe 
that we have added some companies that will really help us gain momentum to 
our portfolio thanks to the application.
The application is very useful for us as it allows us to view the requests 
submitted via the application, to view profiles, and to contact the right people in 
the right way by determining whether or not they will be beneficial for us. I am 
certain that the application will be used much more frequently next year, as the 
number of meeting requests increased by 300% this year. I believe that the 
application is useful both for the exhibition and our company.
 
C.	Ersin	Baz 
Odamax 
Online Operasyon Yönetmeni / Online Operations Manager

Emitt fuarından biz çok memnun kaldık, Türkiye ve İstanbul turizm merkezi 
olduğundan dolayı çok yoğun bir katılım oldu. Birçok ziyaretçi ağırladık ve 
birçok anlaşmalar yaptık, ülkemizi anlatarak gerekli kontakları kurduk. Bu 
turizm dünyasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım gelecek 
yıl daha da büyük bir stantla görüşmek üzere.
 
We are very pleased with EMITT, which was attended by a large number of 
people as Turkey and Istanbul are tourist hubs. We hosted many visitors at our 
booth and signed many agreements. We promoted our country and contacted 
the necessary parties. We are happy to be a part of this world of tourism. We 
hope to have a larger booth next year.
 
Matusevic	Katarina 
Belarus	Devlet	Ulusal	Turizm	Ajansı 
State Institute National Tourism Agency Belarus 
Danışman ve Çevirmen / Consultant and Translator

Özbekistan Hava Yolları, 15 yılı aşkın süredir EMITT’e katılarak fuarın sadık bir 
katılımcısı oldu. Bu tür etkinlikler, turizm sektöründeki tüm profesyonelleri ve 
hava yolu şirketlerini bir araya getiriyor. EMITT bizim açımızdan hem Türkiye’de 
hem de diğer Akdeniz ülkelerinde bulunan iş ortaklarımızla buluşmak için 
stratejik bir yerdir. 
EMITT’te iş ortaklarımızla görüştük ve hem bu yıl hem de gelecek yıl için planlar 
yaptık. Burada çok sayıda seyahat acentesi ile karşılaştık. Bu acentelerden 
biriyle ve birkaç tur operatörü ile sözleşme imzaladık. EMITT’te olmaktan çok 
memnunuz.
 
Uzbekistan Airways as a loyal participant, has been participating in Emitt for 
more than 15 years. This kind of events bring all tourism professionals and 
airways together. Emitt for us is a very strategic place to meet with our partners, 
not only from Turkey also from Mediterranean countries. 
At Emitt, we met our partners. We are building plans for this year and the next. 
We are seeing a lot of travel agencies here, we have singed a contract with one 
of them already, and also with some tour operators. We are very glad to be here 
at Emitt.
 
Otabek	Akhmedov	
Özbekistan	Hava	Yolları	/	Uzbekistan Airways 
Turizm Bölüm Başkanı / Chief of Tourism Division

Emitt fuarı leisure tourism’de bizim için çok önemli, turizm partnerlerimizle 
burada buluşabiliyoruz. Burada olmasak Türkiye’de kendimizi görmemiş gibi 
hissediyoruz. Zaten Emitt fuarı hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük 
fuarlarından biri.
Emitt 2022’deki katılımımız çok kalabalık geçti, beklentimizin çok ötesinde. 
Pandemiden dolayı bir süredir herkesle dijital platformlardan görüşüyorduk 
ama yüz yüze görüşmek farklı. Burada hem hosted buyer’larınızla hem de 
büyük turizm şirketleriyle istediğimiz görüşmeleri yaptık.
 
EMITT is of great importance for us as we can meet with our partners in leisure 
tourism here. When we do not participate in this exhibition, we feel as if we are 
not recognized in Turkey. EMITT is one of the largest exhibitions both in Turkey 
and in the world.
In 2022, EMITT was very crowded, far exceeding our expectations. We had been 
holding all our meetings on digital platforms due to the pandemic; however, 
meeting face-to-face is different. Here, we had the meetings we wanted to 
have with hosted buyers and large tourism companies.
 
Khadija	Nasirova	
Azerbaycan	Turizm	Kurulu	/	Azerbaijan Tourism Board  
Avrupa Bölge Müdürü / Regional Manager, Europe

Biz yeni bir firmayız ve bu Emitt’e ilk katılışımız. Yeni bir firmanın kendini en iyi 
şekilde tanıtabileceği yer olduğunu düşündüğüm için Emitt’e katılmayı tercih 
ettim. Hem dışarıdan gelen ziyaretçiler hem gerek katılımcı olan acenteler 
yönünden bizim için çok yoğun geçti. Bu bizi çok sevindirdi açıkçası. İyi sonuç 
aldığımızı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Muhakkak gelecek sene de 
katılmayı düşünüyoruz.
Hosted Buyer ve davetli tur operatörlerinizle randevulu bir şekilde görüşme 
fırsatımız oldu. Hyve Connect aplikasyonu sayesinde bu fırsatı yakaladık. 
Görüştüğümüzde çok olumlu sonuçlar alabileceğimizi gördük. 10 farklı firmayla 
görüşmeler sağladık, bunların en azından 8 tanesiyle çalışabileceğimizi şu anda 
çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Gerek sözlü, gerekse yazılı anlaşma niteliği 
taşıyacak noktaya geldik açıkçası, bu da bizi oldukça memnun ve mutlu etti.

We are a start-up company, and this is the first time we have ever participated in 
EMITT. I decided to participate in EMITT as I considered it the best place for a 
start-up company to introduce itself. We were very busy having meetings with 
foreign visitors and agencies, which made us very happy. I can easily say that we 
achieved great results. We definitely plan to participate in the exhibition next 
year as well.
We had the chance to meet with Hosted Buyers and tour operators by 
appointment, thanks to the Hyve Connect app. We realized that we can achieve 
highly positive results when we meet. We held meetings with 10 different 
companies. I can easily say that we can partner with at least 8 of them. We 
entered into both verbal and written agreements with them, which made us very 
satisfied and happy.

Erkan	Özdemir
Istanbul	City	Travel	(Erenköy	Turizm)  
Şirket Sahibi / Owner
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ZİYARETÇİ BİLGİLERİ / VISITOR OVERVIEW

Otelcilik İşletmeleri

Turizm İşletmeleri

Tur Operatörleri

Seyahat Acentaları

Turizm Tedarikçileri

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

 (Valilikler, Belediyeler, 

 İl Kültür Turizm 

 Müdürlükleri)

Diplomatik Temsilcilikler

Etkinlik Organizatörleri 

Akademik Kurum ve Kuruluşlar 

Diğer Turizm Faaliyetleri

Hotels

Tourism Companies

Tour Operators 

Travel Agencies 

Tourism Industry Suppliers

Public Institutions and Organizations

 (Governorships, Municipalities,   

 Provincial Directorate of Culture   

 and Tourism)

Diplomatic Missions 

Event Organisers 

Academic Institutions 

Other Tourism Activities

ZİYARETÇİ PROFİLİ / VISITOR PROFILE
2022 Ziyaretçi Sayısı
Number of Visitors in 2022

33.595
3.107

110

Toplam	Ziyaretçi
Total Visitors

Yabancı	Ziyaretçi
International Visitors

Ülke
Countries

En Çok Ziyaret Eden 10 Ülke
Top 10 Visiting Countries

Filistin, Ürdün, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan, Bosna Hersek, Tunus, Almanya, 
Lübnan, Azerbaycan, Makedonya

Palestine, Jordan, Northern Cyprus, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, 
Tunisia, Germany, Lebanon, Azerbaijan, Macedonia

EMITT 2022 ZİYARETÇİ DEĞERLENDİRMELERİ
EMITT 2022 VISITOR SURVEY

Ziyaretçilerin %71’i genel olarak fuardan memnun ayrıldıklarını belirtti.

71% of the visitors stated they were fairly satisfied with the exhibition.

Ziyaretçilerin %89’u seneye fuarı ziyaret edeceklerini belirtti.

89% of the visitors stated they would attend the exhibition next year.
%71 %89
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HYVE CONNECT EŞLEŞTİRME SİSTEMİ / HYVE CONNECT MATCHMAKING APP

B2B TOPLANTILARI / B2B MEETINGS

EMITT B2B toplantıları  
EMITT B2B Meetings

Katılımcıları tatil tüketicileri ve  
turizm profesyonelleri ile 
buluşturan Hyve Connect 
uygulaması sayesinde toplamda 
5.665 toplantı kaydedildi.

Thanks to Hyve Connect app which 
matches tourists and tourism 
professionals with exhibitors, 
5,665 meetings were arranged.

HYVE CONNECT EŞLEŞTİRME (MATCHMAKING) SİSTEMİ
HYVE CONNECT MATCHMAKING SYSTEM

EMITT kullanıcı eşleştirme aracı, EMITT Fuarı’na katılan tüm katılımcılar, tatil tüketcileri, turizm profesyonelleri ve ziyaretçiler 
için hazırlanan bir uygulamadır. Akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden ulaşılabilen uygulama, katılımcıların hızlı ve 
etkili bir şekilde networking yapabilmeleri, doğru müşterilerle ve tedarikçilerle bağlantı kurabilmeleri ve etkinlik alanında 
ağlarını genişletebilmeleri için kullanılan bir yöntemdir.

EMITT offered free-to-use matchmaking tool (Hyve Connect) available to all exhibitors, visitors and tourism professionals. 
Available on a smartphone and web app, the tool is the perfect way for attendees to network quickly and efficiently, connect 
with the right customers or suppliers, and expand their contacts base at the show.
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DAVETLİ TUR OPERATÖRÜ PROGRAMI / HOSTED BUYER PROGRAMME

YURT DIŞI DAVETLİ TUR OPERATÖRÜ PROGRAMI İLE 52 
ÜLKEDEN 202 TUR OPERATÖRÜ AĞIRLANDI!
WITH HOSTED BUYER PROGRAMME EMITT HOSTED  
202 TOUR OPERATORS FROM 52 COUNTRIES!

EMITT Turizm Fuarı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Davetli Tur Operatörü 
(hosted buyer) Programı düzenlendi. 
Çoğu alternatif pazarlardan olmak üzere 52 ülkeden 202 tur operatörünün 
gerçekleştirdiği 5.665’ten fazla randevu ile Davetli Tur Operatörü Programı 
büyük bir ilgi gördü!

Like in previous years, the EMITT Tourism Exhibition organized the Hosted 
Buyers Program this year, as well. 
The Hosted Buyers Program, in which 202 tour operators from alternative 
markets from 52 countries took part, attracted great interest with more 
than 5,665 appointments!

KATILIMCI ÜLKELER / COUNTRIES REPRESENTED

Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, B.A.E., Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Cezayir, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Filistin, 
Fransa,  Gana, Güney Afrika, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, 
İsveç, İsviçre, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kenya, Kosova, 
Letonya, Lübnan, Lüksemburg, Makedonya, Malavi, Malta, Mısır, 
Nijerya,  Özbekistan, Pakistan, Portekiz,Romanya, Rusya, San Marino, 
Sırbistan,  Tataristan, Tunus, Türkiye,  Uganda, Ukrayna, Ürdün,  
Yunanistan.

Albania, Algeria, Australia, Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, 
Canada, Chad, Egypt, Ethiopia, France, Germany, Ghana, Greece, India, 
Indonesia, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Latvia, 
Lebanon, Luxembourg, Macedonia, Malawi, Malta, Montenegro, Morocco, 
Nigeria, Pakistan, Palestine, Philippines, Portugal, Qatar, Romania, 
Russia, San Marino, Serbia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, 
Tatarstan, Tunisia, Turkey, UAE, Uganda, the UK, Ukraine, Uzbekistan
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INFLUENCER GÖRÜŞMELERİ / B2I MEETINGS

B2I GÖRÜŞMELERİ - DÜNYACA ÜNLÜ INFLUENCER’LAR EMITT FUARI’NDAYDI
B2I MEETINGS - FAMOUS INFLUENCERS FROM AROUND THE WORLD WERE AT EMITT 2022

Bu yıl EMITT’te Almanya, Amerika, Hindistan, Mısır, Polonya ve Türkiye’den sosyal medya influencer’ları ağırlandı.

Dünyanın en ünlü seyahat bloggerları ve sosyal medya influencer’larından Harjinder Kukreja (Hindistan), Sherry El Kilany  
(Mısır), Kasia Mecinski (Polonya & ABD), Franziska Niehus (Almanya/Türkiye) 11 Şubat’ta gerçekleştirilen Influencer Speed 
Networking etkinliğinde Hosted Buyer Alanında potansiyel iş birlikleri için katılımcılar ile buluştu.

Dünyaca ünlü influencerlar ile marka bilinirliğini artırmak isteyen katılımcılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

The leading social media influencers in the travel industry from Egypt, Germany, India, Poland, Turkey and USA were hosted at 
EMITT.

Some of the leading travel bloggers and social media influencers in the travel industry, Harjinder Kukreja (India), Sherry El Kilany  
(Egypt), Kasia Mecinski (Poland & USA), Franziska Niehus (Germany / Turkey) were at EMITT Hosted Buyer Lounge on February 
11th to meet the exhibitors for potential partnerships.

Exhibitors held meetings with world-renowned influencers to increase brand awareness and potential collaborations.
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INFLUENCER GÖRÜŞLERİ / INFLUENCER TESTIMONIALS

Birol Bali
@balibey

Franziska Niehus
@travelcomic

Gürhan Kara
@tadindaseyahat

Sherry El Kilany
@scoopempire @oykununoykuleri

Yaprak Gürdal
@kucukdunyayaprak

Halil Bekar
@halilbekar

Harjinder Kukreja
@harjinderkukreja

Kasia Mecinski 
@kasianski

@reshontheway
Sevil Mert Uzun

@cokokuyancokgezen

Murat Z. Özbilgi
@gezimanya @oykununoykuleri

@kutu.baligi

Burak Akkul 
@burakakkul

Influencer’larımızın Emitt 2022 görüşleri için fotoğraflarına tıklayarak videolarına ulaşabilirsiniz.  
Tüm Emitt 2022 videoları için buraya tıklayabilir veya yandaki QR kod’u okutabilirsiniz.
For Emitt 2022 feedback from the influencers, click on their photos to access their videos. For all Emitt 2022 videos, you can click here or scan the QR code on the side.

https://www.youtube.com/c/EMITTIstanbulTurizm/videos
https://www.youtube.com/c/EMITTIstanbulTurizm/videos
https://www.youtube.com/watch?v=m4NEfT8qkgg
https://www.youtube.com/watch?v=oRcPM5rZDvg
https://www.youtube.com/watch?v=0E3QIE6OeC4
https://www.youtube.com/watch?v=bmMm-6lLat4
https://www.youtube.com/watch?v=72GHRQ3pI5A
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TR / ENDAVETLİ TUR OPERATÖRÜ GÖRÜŞLERİ / HOSTED BUYER TESTIMONIALS

Albatrip firmasından geliyorum. Arnavutluk ve Balkan bölgesinde bulunan bir 
tur operatörü firmasıyız. Beklentimiz yeni bağlantılar kurmak, eski 
bağlantılarımızı canlandırmak ve pazarın bize sundukları hakkında güncel bir 
fikir almaktı. Şöyle ki dünya için iyi geçmeyen bir zamandan sonra, özellikle 
turizm dünyası 2 yıl boyunca pandemi sürecinden geçti. Bu fuar benim için 
verimliydi çünkü bu kadar zamandan sonra neredeyse 2 yıl sonra tekrar 
beraber olabildik ve turizme geri dönmeyi değerlendirdik. Emitt içinse; 
organizasyon benim için gayet iyiydi çünkü burada çalışan herkes bize destek 
oldu. Bu fuar çok misafirperverdi ve aynı zamanda işimizi de çok kolaylaştırdı 
ve büyük bir aileymişiz gibi hissettirdi. Benim açımdan sektöre geri dönmek ve 
Emitt ekibiyle daha fazla çalışmak için sabırsızlanıyorum. 
 
I come from Albatrip, we are tour operator located in Albania in the Balkan Area. 
Our expectation was to have the opportunity to make new connections, to re-
establish our old connections, and to get more updates on the what market has 
to offer. Let’s say after a not good period for the whole world, especially world 
of tourism has been going through this two years of pandemic. This was for me 
it was succesful because its the time after all these months, almost two years 
we could get together again, and think about going back to tourism. For Emitt in 
my opinion the organization was well for me it was the best part, because all 
the people who work here supported us. This is very welcoming and makes our 
work very easy, and it feels like we are a big family. For me I can not wait to come 
back to have more occasions to work together with the staff for Emitt.
 
EDISONA	ABEDINI
ALBATRIP
Arnavutluk / Albania 

Portekiz’den geliyorum ve DMC alanında aktifiz. Alegretur adında bir seyahat 
firmasının partneriyim. Öncelikle beklentim bu iki yıllık pandemiden sonra, 
piyasa hareketlerinin nasıl olduğunu görmek ve pazarın bu çılgın zamanlara 
cevabını anlamak, iki yıldır görmediğimiz bazı arkadaşlarımızı görmekti. 
Hepimizin sektöre tutunduğunu görmek mutluluk verici çünkü gerçekten çok 
çok zor bir zamandı.
Emitt harika bir fuardı, bence Türkiye piyasasında harika bir üretkenlik var. 
Özellikle Türkiye büyük grupların çok fazla uğradığı bir bölge. Bu fuarı organize 
eden herkese çok teşekkür ederim
 
I am coming from Portugal and I am one of the partners of DMC and an outgoing 
travel agency called Alegretur. First of all, my expectation was after these two 
years of pandemic, to see the movement of how the markets are responding to 
these crazy times that we have lived and to see some of friends that we didn’t 
see for two years. It is happy to see we all survived because this was a really 
really hard time. Emitt was a great exhibition, I think you have a wonderful 
productivity Turkey itself. It’s a wonderful destination with especially deal a lot 
with big groups that are coming to Turkey. I would like to thank the organizators 
of this event. 
 
ISAAC	ASSOR	
ALEGRETUR	LDA	
Portekiz / Portugal 

Yunanistan’dan geliyorum. Yunanistan merkezli Orancon Grup Şirketleri’nin 
satış ve pazarlama direktörü olarak yurtiçi, yurtdışı turizmi ile ilgileniyoruz. 
Tüm dünyada hareketi durduran ve özellikle turizm endüstrisi ile uğraşanları 
çok kötü bir duruma sokan yaklaşık iki yıllık pandeminin ardından İstanbul’a 
gelmek için Emitt’ten davet aldığım için öncelikle çok memnun oldum, her şeyi 
zoom üzerinden yapmak zorunda kaldığımız bir dönemden sonra buraya 
gelmek iyi oldu. Bu yüzden, dünyanın her yerinden, özellikle de satın alıcı 
programı dahilinde buraya gelen birçok farklı meslektaşımı sonunda 
görebildiğim için çok mutluyum. Daha fazla insanla tanışmak için çok iyi bir 
fırsat çünkü kişisel temas her zaman çok daha iyi, çünkü bir kişiyi başka biriyle 
tanıştırırsanız, sizi her zaman daha fazla insanla tanıştıracaklar böylelikle 
bağlantılarınızı ve toplantılarınızı büyütebileceksiniz. Fuar çok iyi organize 
edilmiş, organizasyon boyunca olan tüm gelişmelerden beni haberdar eden 
ekibi tebrik ediyorum. Bu yıl diğer yıllara göre çok fazla kişi gelmedi ama bu tür 
organizasyonlar sayesinde geçmiş dönemleri canlandırmak için çok çok iyi bir 
başlangıç olduğunu düşünüyorum, bu yüzden umarım bu normalleşmenin ilk 
adımlardan biri olsun. Çok teşekkürler.
 
I am coming from Greece. I am Sales and Marketing director of Orancon Group 
Companies which is based in Greece, and we are dealing incoming and outgoing 
tourism. I was very pleased firstly that I received an invitation from Emitt to 
come to Istanbul after almost two years of pandemic which stopped movement 
all around the world and make specially who are dealing travelling industry in a 
very bad position that we had to do everything via zoom meetings which are not 
the same. So I was very happy I could finally see many different collegues from 
all around the world which are coming here especially in there area of buyers 
program and it was a very good opportunity to meet more other people because 
personal contact is always much much better, because if you introduce one 
person if they are with somebody else, they will always get you in contact with 
some more people and you will be able to grow out your contacts and your 
meetings. The exhibition is organized very very well, I would like give my 
congrulations to the team who gave all the necessary information. There are 
not so many people who came this year comparing to other years but I think its 
a very very good start to finally return to the things in the operations we know 
from the past so let’s hope that this is one of the first steps in order to become 
to reality. Thank you very much.
 
ZERVA	KALINKA
ORANCON	GROUP	/	SPITI	WORLD	
Yunanistan / Greece

Fransa merkezli bir tur operatörü şirketi olan Raoult Moise Voyages’ı temsil 
ediyorum. Türkiye pazarında büyümek ve ürünlerden haberdar olmak 
istiyorum.
Beklentilerimiz fazlasıyla karşılandı, muhtemelen birlikte çalışabileceğim bazı 
tedarikçiler buldum; örneğin Türkiye’deki birçok otel ve havayolları gibi.
 
I represent Raoult Moise Voyages, it’s a tour operator company based in France. 
I want to increase as a market in Turkey and know about your product. I did meet 
my expectations yes, I found some suppliers whom I will probably work with; 
Like hotel for example in Turkey, a lot of hotel and also like airlines.
 
MANUEL	RAOULT	
RAOULT	MOISE	VOYAGES	
Fransa / France

Ben Kanada’daki Falcon Travel’ın satış ve pazarlamadan sorumlu başkan 
yardımcısıyım. Kanada’yı seyahat ve turizm endüstrisinde temsil etmek için bu 
fuara katılıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, bu katıldığımız ilk Emitt’ti ve ne 
bulacağımızdan pek emin değildik ama fuar gerçekten tüm beklentilerimizi 
aştı. Dürüst olmak gerekirse, harika bir ortamın olduğu bir etkinlikti ve çok iyi 
organize edilmişti. Türk hükümetine ve Hyve’deki kişilere Emitt gibi harika bir 
etkinlik hazırladıkları için teşekkür ederiz.
 
I am the Vice President of sales and marketing for Falcon Travel in Canada. We 
are attending to represent Canada in the travel and tourism industry out there. 
Honestly this was our first Emitt, and we were not sure what to expect but it 
really exceed all our expectations. Honestly it was a fantastic display, great 
event and it was very well organized. Kudos to the Turkish goverment and the 
folks in Emitt, Hyve for putting up a great show.
 
FAWAD	KASI	 
FALCON	TRAVEL	LTD. 
Kanada/ Canada
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Mısırlıyım ve şirketimin adı Pink Lotus Tours. Dürüst olmak gerekirse, dünyanın 
her yerinde farklı fuarlara gittim. Bu benim Emitt’e ilk katılışım, bu kadar büyük 
olmasını beklemiyordum. Ama pandemiden sonra, son birkaç yılda dünyada 
olanlardan sonra fuar gerçekten çok başarılı. Eminim seneye daha da 
büyüyecek. 2023’te katılımcılarınızdan biri olmayı düşünüyorum. Fuarı 
internetten buldum, ulaşması çok kolay oldu. Emitt organizasyon ekibi 
gerçekten en güzel şekilde yardımcı oldu. Fuara erişim benim için kolaydı, bana 
her konuda yardımcı oldular. Öncelikle Emitt’i organize eden tüm 
organizatörlere ve sponsorlara teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten iyi 
bir iş çıkardılar. Sadece katılımcıların çoğu sadece Türkçe konuştuğu için 
Emitt’te daha fazla katılımcının farklı bir dilde konuşmasını bekliyorum. Tek 
yorumum bu olabilir. Umarım gelecek yıl daha çok insanın gelmesi için iyi 
olacak ve bize dünyanın her yerinden insanlarla iş yapma şansı verecek. 
Pandemiden sonra insanların buraya gelip seyahat etmesi daha kolay olacaktır. 
Her şey için teşekkür ederim umarım seneye tekrar görüşürüz.
 
I am from Egypt, and my company is called Pink Lotus Tours. To be honest, I’ve 
been to different exhibitions all around the world. It was my first time to attend 
the Emitt, so I didn’t expect it to be so huge like this. But I think after the 
pandemic, after what happened in the world in last few years this is really 
succesful. I am sure next year it will be even bigger. I am really thinking to be the 
one of the exhibitors in 2023. I found the exhibition online, it was very easy. The 
staff that is organizing Emitt was really nice and really helpful. I found it very 
easy to come here, they did help me with everything. First of all I would like to 
say thank you to all the organizers, sponsors who organized Emitt because they 
did a really good job. I expect to see more exhibitors talking in a different 
language in Emitt, since most of them only speaks in Turkish. That is my only 
comment. Hopefully next year it will be more trustable for people to come and 
travel to here after the pandemic that will be a good for everyone to show up, 
and give us a more chance to do business with people all over the world. Thank 
you for everything hopefully I will see you next year again.
 
MOHAMMED	KHALIFA	
PINK	LOTUS	TOURS 
Mısır / Egypt

Euphoria World Travels’ta Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Hindistanlıyım, 
şirketimiz Hindistan merkezlidir. Merkez Ofisi Yeni Delhi’de ama İrlanda ve 
Almanya’da da satış ofisimizlerimiz var. Beklentilerim dürüst olmak gerekirse o 
kadar yüksek değildi, Avrupa ve İngiltere’de birçok fuar vardı ama bu fuara 
geldiğimde, tüm ekip tarafından, Hyve ekibi tarafından gerçekten iyi 
yönetildiğini ve gerçekten iyi olduğunu görünce hayran oldum. Sayısız insanla 
tanıştım ve herkes gerçekten işbirliği yaptı, her şey çok iyi organize edilmişti. 
Beklentilerimin de ötesiyle karşılaştım. Pek çok insanla tanıştım, buradaki 
kültürü öğrendim ve Türkiye’deki çok fazla endüstri fırsatı sayesinde, gelecekte 
çalışacağım gruplardan çok iyi teklifler ve bağlantılar aldım. Bu şekilde  
çalışmaya devam edin, çok yakında Emitt dünyanın en büyük fuarlarından biri 
olacak.
 
I am from Euphoria World Travels, I work as Head of Sales in that company. I am 
from India the company is also based in India. The head office is in New Delhi, 
but we have a sales office in Ireland and Germany as well. Expectations were 
not that high to be honest, we had many events going on Europe and UK but 
when I came to the event, I was really shocked to see that it was really well 
managed by all the team, by Hyve team, and it’s really going well. I met with 
number of people and everyone was really cooperative, everything was 
organized really well.
I did meet with expectations, It was actually beyond my expectations. I met a lot 
of number of people, I got the know the culture here and due to so much 
industry in the Turkey, I had really good offers and connections from my 
upcoming groups for the upcoming event I will glady be present. Keep the hard 
work, very soon this will be one of the largest events in the world.
 
AMAN	AGGARWAL	
EUPHORIA	WORLD	TRAVELS	PVT.	LTD. 
Hindistan / India

Tunus Magnifik Tours and Event firmasının genel müdürüyüm. İlk beklentim 
Türkiye’den yeni kişilerle tanışmaktı, aynı zaman yeni partner ve yeni 
tedarikçiler bulmaktı. Fuar gayet iyiydi fakat ben 3 yıl kadar önce aynı fuara 
geldiğimden dolayı, 3 yıl önceki daha büyüktü ve daha fazla katılımcı vardı. Tabii 
ki bu bir sorun değil, pandemiden dolayı karşılaştığımız problemlere kıyasla 
gayet iyi. Organizasyon çok iyiydi, herhangi bir şey sorduğumda çok yardımcı 
olup hep iyi cevaplar verdiler. Bence çok iyiydi.
 
I am general manager of Magnifik Tours and Events from Tunisia. My first 
expectation was to meet with new contacts in Turkey and also to make new 
partnership for new suppliers. The fair was good but I think because I came to 
the same exhibition 3 years ago, it was more bigger, there were more 
participants but it’s okay after the problem we got because of pandemic I think 
it’s okay and the organization is very good, they were very helpful and when I 
ask anything they always respond good, I think it’s very good.
 
BEN	JABARA	ISSAMA	
MAGNIFIK	TOURS	AND	EVENTS	 
Tunus / Tunisia

Romanya’dan geliyorum, Emitt İstanbul’a üçüncü gelişim. Burada olmak benim 
için büyük bir zevk. Romanya’dan Bibi Touring Tur Operatörünü temsil ediyorum. 
Beklentimiz 2 yıldan sonra biraz büyüktü ve bence yakın zamanda çalışabilmek 
adına bir çok Türk firması ile anlaşma aşamasına geldik. Gerçekten arkadaş 
canlısıydılar. Türkiye’yi seviyorum, Türk insanlarını seviyorum. Türkiye 
gerçekten güzel bir ülke. İnsanlar çok arkadaş canlısı. Organizasyon gerçekten 
iyiydi, bazı küçük şeyleri geliştirebilirsiniz ama kesinlikle organizasyon 
mükemmeldi.
 
I am coming from Romania, It’s my third time here in Emitt Istanbul. It’s a big 
pleasure for me to be here. I represent Bibi Touring Tour Operator from Romania. 
Our expectation, well after two years, It was big and I think  I succeded into 
convincing a lot of Turkish companies  to work with us in the future. They were 
really friendly. I love Turkey, I love Turkish people. Turkey is a really nice country. 
People are very friendly. Organization was really good, You can improve some 
small things but absolutely the organization was excellent.

DAN	CRETESCU	
BIBI	TOURING	TOUR	OPERATOR	 
Romanya / Romania
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ETKİNLİK PROGRAMI / EVENT PROGRAMME

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, ülke pavilyonları, yaz, kış ve outdoor tatil destinasyonları, oteller, tur operatörleri ve acenteleri bir araya getirdi. 

4 gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak EMITT 2022 Konferans Sahnesi’nde gerçekleştirilen panellerimiz pek çok iş birliği fırsatı yaratmanın yanında, sektöre gerçekçi bir gelecek vizyonu göstererek, sürdürülebilir turizm yatırımları ve 
projeler için yol gösterici rol oynadı. Turizm sektörünün gündemi etrafında şekillenen fuarımız ayrıca, çevre duyarlılığı, dijitalleşme, markalaşma, sürdürülebilirlik ve sektöre yön veren firmaların pek çok inovatif projesinin ve fikirlerinin 
paylaşıldığı lider bir fikir ve bilgi paylaşım platformu oldu.  

Turizm sektörünün her bir aktörünün sahnede olduğu, Start-up ve Dijitalleşme, Kültürel Miras Alanlarının Korunması, İklim ve Çevre Dostu Gastronomi Turizmi ve Pandemi sonrası oluşan yeni trendler ile ilgili panellerimiz, EMITT 
Master Class Özel Fuar Turu, Davetli İnfluencer Programı, EMITT Tech Garage ve katılımcılarımızın Ana Fuaye Sahne Etkinlikleri ziyaretçi ve katılımcıların büyük ilgisini çekti. 

2023 yılında 26.kez düzenlenecek olan EMITT sektörün tüm aktörlerini ve profesyonel ziyaretçileri tek çatı altında toplayan en önemli platform olduğunu tekrar ispatladı.

3300+

İZLEYİCİ

ATTENDEES

52

KONUŞMACI

EXPERT SPEAKERS

12

İŞ	BİRLİĞİ

COLLABORATIONS

50+

KATILIMCI	SAHNE	ve	
STANT	ETKİNLİKLERİ

EXHIBITOR STAGE & 
STAND EVENTS

4

ANA	TEMA

MAIN THEMES

4

START-UP

START-UPS

12

SEKTÖREL	OTURUM

SECTORAL SESSIONS

Eastern Mediterranean International Tourism and Travel Fair EMITT, one of the five largest tourism exhibition in the world, brought together country pavilions, summer, winter and outdoor holiday destinations, hotels, tour operators and 
agencies. 

Our panels, which were held simultaneously with the exhibition for 4 days at the EMITT 2022 Conference Stage, not only created many cooperation opportunities, but also played a guiding role for sustainable tourism investments and 
projects by showing a realistic future vision to the sector. Our exhibiton, which is shaped around the agenda of the tourism sector, has also become a leading idea and information sharing platform where many innovative projects and 
ideas of companies that shape the environment, digitalization, branding and sustainability. 

Our panels about Start-ups and Digitalization, Protection of Cultural Heritage Sites, Climate and Environment Friendly Gastronomy Tourism and new trends after the Pandemic, EMITT Master Class Special Fair Tour, Invited Influencer 
Program, EMITT Tech Garage and The Main Foyer Stage Events attracted great attention from visitors and participants. 

EMITT, which will be held for the 26th time in 2023, has proven once again that it is the most important platform that gathers all the actors of the industry and professional visitors under one roof. 

MASTER CLASS
ÖZEL FUAR TURU

MASTER CLASS CURATED
EXHIBITION TOUR
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KONUŞMACILARIMIZI TANIYIN! / MEET OUR SPEAKERS

BAŞKANLAR OTURUMU / PRESIDENTS’ SESSION:

FİKİR ÖNDERLERİ 2022 TURİZM ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLIYOR
OPINION LEADERS EXPLAIN THEIR 2022 PREDICTIONS FOR THE INDUSTRY

Moderatör

Osman 
Ayık

Firuz 
Bağlıkaya

Oya 
Narin

Sururi 
Çorabatır

İKLİM DOSTU GASTRONOMİ TURİZMİ

CLIMATE-FRIENDLY GASTRONOMY TOURISM

Gürkan 
Boztepe

Moderatör

Burak 
Akkul

Jale 
Balcı

Murat 
Bozok

GIDA DOSTU TURİZMİN İŞLETMELERE KAZANDIRDIKLARI

WHAT BUSINESSES GAIN THROUGH FOOD-FRIENDLY TOURISM

Moderatör

Elif 
Dağdeviren

Ahmet 
Yılmaz 
Yavuz

Ali 
Akgün

Atlas 
Sarrafoğlu

Cem 
Sakarya

BELEDİYELERİN DESTİNASYON STRATEJİSİNDE “INFLUENCER” PAZARLAMA

THE MARKETING OF “INFLUENCERS” ON DESTINATION STRATEGIES OF MUNICIPALITIES

Moderatör

Murat  
Z. Özbilgi

Abdülkerim 
Baştürk

Bahar 
Akıncı

Franziska 
Niehus

Harjinder 
Kukreja

PANDEMİNİN ÖĞRETTİKLERİYLE DÖNÜŞEN FIRSATLAR VE SIRADIŞI ROTALAR

OPPORTUNITIES TRANSFORMING THROUGH THE PANDEMIC’S TEACHINGS AND EXTRAORDINARY ROUTES

Moderatör

Dr. Edward 
Dramberger

Dr. Ahmet 
Savaşan

Dr. Alina 
Pérez 
Martínez

Bahruz 
Asgarov

KÜLTÜR TURİZMİNDE EVE DÖNÜŞ: TARİHİ ESER VE MİRAS ALANLARININ ÜLKEMİZE 
KAZANDIRILMASI
HOMECOMING IN CULTURAL TOURISM: REGAINING HISTORICAL ARTIFACTS AND HERITAGE SITES IN 
OUR COUNTRY

Moderatör

Ahmet 
Yeşiltepe

Prof.Dr. 
Havva 
İşkan Işık

İrem 
Bülbül

Kerem 
Gökçe

Zeynep 
Boz

TURİZMDE #ŞİMDİNELEROLUYOR? DİJİTALLEŞME, YAPAY ZEKA, METAVERSE

#WHATNOW IN TOURISM? DIGITALIZATION, ARTIFICAL INTELLIGENCE, METAVERSE

Moderatör Moderatör

Duygu 
Birecikli

Gülşah 
Akın

Murat 
Hacıoğlu

Dr. R. Erdem 
Erkul

Rıza 
Kaynak

KİTLESEL DÖNÜŞÜM YARATAN SEYAHAT MANİFESTOSU: ULAŞIM, KONAKLAMA VE İLETİŞİM 
TRENDLERİ ÜZERİNE

TRAVEL MANIFEST LEADING TO MASS TRANSFORMATION: ON TRANSPORTATION, ACCOMMODATION, AND 
COMMUNICATION TRENDS

Moderatör

Dr. Cem 
Kınay

Koray 
Küçükyılmaz

Leyla 
Özdağ

Uğur 
Talayhan

Yiğit 
Küçükkınay

TARİH, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ TURİZMİNİ BULUŞTURAN BİR ŞEHRİN MARKA HİKAYESİ

BRAND STORY OF A CITY COMBINING HISTORY, CULTURE AND GASTRONOMY TOURISM

Moderatör

Özcan 
Biçer

Dr. Esat 
Özata

İhsan 
Çakar

Doç. Dr. 
Lütfü Savaş

Mehmet  
Ali Aycıl

TURİZMDE MÜŞTERİ DENEYİMİ İÇİN YENİ NESİL TEKNOLOJİLER: 
METAVERSE, SOSYAL SEYAHAT AĞI, DİJİTAL İKİZ VE SANAL TUR

NEW GENERATION TECHNOLOGIES FOR CUSTOMER EXPERIENCE IN TOURISM: 
METAVERSE, SOCIAL TRAVEL NETWORK, DIGITAL TWIN & VIRTUAL TOUR

Moderatör Moderatör

Duygu 
Birecikli

Gülşah 
Akın

Alper 
Aydın

Ertuğrul 
Aydın

Umut 
Türemen

Zafer 
Karadayı
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KONFERANS ALANI OTURUMLARI  / CONFERENCE LOUNGE SESSIONS

Başkanlar	Oturumu:	Fikir	Önderleri	2022	Turizm	
Öngörülerini	Açıklıyor

Presidents’ Session: Opinion Leaders Explain Their 2022 
Predictions for the Industry

Belediyelerin	Destinasyon	Stratejisinde 
“Influencer”	Pazarlama

The Marketing of “Influencers” on Destination 
Strategies of Municipalities

İklim	Dostu	Gastronomi	Turizmi

Climate-Friendly Gastronomy Tourism

Kültür	Turizminde	Eve	Dönüş:	Tarihi	Eser	ve	Miras	
Alanlarının	Ülkemize	Kazandırılması

Homecoming in Cultural Tourism: Regaining Historical 
Artifacts and Heritage Sites in Our Country

Gıda	Dostu	Turizmin	İşletmelere	Kazandırdıkları

What Businesses Gain Through Food-Friendly Tourism

Pandeminin	Öğrettikleriyle	Dönüşen	Fırsatlar 
ve	Sıradışı	Rotalar

Opportunities Transforming Through the Pandemic’s 
Teachings and Extraordinary Routes

Konferans Sahnesi’nde 4 gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen program kapsamında bu yıl EMITT, sektörel oturumları, özel fuar turu, influencerlar, turizm sektörü için sistem ve teknolojiler geliştiren start-
up’ların başarı hikayelerini ve stratejilerini sektör ile buluşturdu.
Within the scope of the program, which was held simultaneously with the exhibition for 4 days on the Conference Stage, this year EMITT introduced industry sessions, a special exhibition tour, influencers and stories and stratagies from 
start-ups that develop systems and technologies for the tourism industry. 

https://www.youtube.com/watch?v=dzxTm4GeT50
https://www.youtube.com/watch?v=0hc7sjEf8nk
https://www.youtube.com/watch?v=p-zS8IARQK8
https://www.youtube.com/watch?v=jkWlxd2Y0ik
https://www.youtube.com/watch?v=7ZCNPwhOZoI
https://www.youtube.com/watch?v=bv1wTTe7HWs
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KONFERANS ALANI OTURUMLARI  / CONFERENCE LOUNGE SESSIONS

Tarih,	Kültür	ve	Gastronomi	Turizmini	Buluşturan 
Bir	Şehrin	Marka	Hikayesi

Brand Story of a City Combining History, Culture 
and Gastronomy Tourism

Turizmde	Müşteri	Deneyimi	için	Yeni	Nesil	Teknolojiler:	
Metaverse,	Sosyal	Seyahat	Ağı,	Dijital	İkiz	ve	Sanal	Tur

New Generation Technologies for Customer Experience in 
Tourism: Metaverse, Social Travel Network, 

Digital Twin & Virtual Tour

Kitlesel	Dönüşüm	Yaratan	Seyahat	Manifestosu:	Ulaşım,	
Konaklama	ve	İletişim	Trendleri	Üzerine

Travel Manifest Leading to Mass Transformation: On 
Transportation, Accommodation, and Communication 

Trends

Turizmde	#Şimdineleroluyor? 
Dijitalleşme,	Yapay	Zeka,	Metaverse

#WhatNow in Tourism? 
Digitalization, Artifical Intelligence, Metaverse

Türkiye’nin	Global	Turizm	Tanıtım	Platformu:	GoTürkiye

Turkey’s Global Tourism Promotion Platform: GoTÜRKİYE

Fotoğraflara tıklayarak Emitt 2022 konferans videolarımıza ulaşabilirsiniz. Tüm Emitt 2022 videoları için buraya tıklayabilir veya yandaki QR kod’u okutabilirsiniz.
You can reach our Emitt 2022 conference videos by clicking on the photos. For all Emitt 2022 videos, you can click here or scan the QR code on the side.

https://www.youtube.com/watch?v=tJK-xu14lCM
https://www.youtube.com/watch?v=3r8jRUxBwZo
https://www.youtube.com/watch?v=EEIzXhZOT-w
https://www.youtube.com/watch?v=j1fe5lQE1i8
https://www.youtube.com/watch?v=cjkCcj9aZmU
https://www.youtube.com/c/EMITTIstanbulTurizm/videos
https://www.youtube.com/c/EMITTIstanbulTurizm/videos
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EMITT MASTER CLASS ÖZEL FUAR TURU 
EMITT MASTER CLASS CURATED EXHIBITION TOUR

TURİZM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMETLER, GASTRONOMİ PROJELERİ VE YENİLİKÇİ VE DİJİTAL UYGULAMALAR PEŞİNDEYİZ!  
WE PURSUE INNOVATIVE AND SUSTAINABLE SERVICES, GASTRONOMY PROJECTS AND DIGITAL APPLICATIONS IN THE TOURISM INDUSTRY!

Bu senenin yeniliklerinden olan etkinliğimizde TV yapımcısı, yazar Burak Akkul ve Şeflerimiz Jale Balcı ve Murat Bozok ile GTD Başkanı Gürkan Boztepe’ye eşlik eden şefler, gezginler, tur operatörleri, tedarikçiler, 
girişimciler, rehberler ve akademisyenlerden oluşan seçkin bir grup, fuarı derinlemesine gezerken, “Yenilikçi ve Sürdürülebilir Hizmetler”, “Sıfır Atık ve İklim Dostu Turizm”, “Gastronomi Projeleri” ve “Turizm Endüstrisinde 
Dijital Uygulamalar” hakkında sohbet etti. Sektörel hizmetlerin yerinde öğrenildiği stantları ziyaret etti ve doğrudan ilgili katılımcılardan bilgi aldı.

In our tour which is one of the novelties of this year, a distinguished group of chefs, travelers, tour operators, suppliers, entrepreneurs, guides and academics visited deeply the exhibition with TV producer&writer Burak 
Akkul, chefs Jale Balcı and Murat Bozok, and Gastronomy Tourism Association President Gürkan Boztepe. During the tour they talked about “Innovative and Sustainable Services”, “Zero Waste and Climate Friendly 
Tourism”, “Gastronomy Projects” and “Digital Applications in the Tourism Industry”.

Turumuzda Bizleri Kurumsal Projeleri ve Belediye Uygulamalarıyla Buluşturan Katılımcılarımıza Teşekkürler

Thank You to Our Exhibitors Who Brought Us Together with Their Coorporate Projects & Municipality Policies in Our Tour.
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EMITT TECH GARAGE GİRİŞİMLER DENEYİM ALANI / START-UPS EXPERIENCE ZONE

EMITT TECH GARAGE’da 4 gün boyunca turizmde müşteri deneyimi için teknolojik çözümleri, minimum karbon ayak izi sağlayan ölçüm araçları, sorumlu tüketim ve sıfır atık uygulamalarını kolaylaştıran teknolojiler, 
şehirlerin dijital ikizlerini oluşturan yapay zekalar, kalabalık kontrolü ve akıllı turizm destinasyonu özellikleri ile donatılmış mobil uygulamalar, görüntü işleme teknolojileri kullanan müşteri duygu analiz raporları, 
kullanıcı davranış modelleme ve segmentasyon hizmetleri ve sanal gerçeklik teknolojileri ile sektöre damga vuran start-up’lar sektörle buluştu. 

Ürün ve teknolojileriyle sektöre yeni bakış açısı kazandıracak ve satın almacıları ve üreticileri yenilikçi araçlarla buluşturan girişimciler, 9-12 Şubat arası fuarı ziyaret eden sektör profesyonelleri ile tanışıp ürünlerini 
deneyimleme fırsatı yakaladı.

We brought together the sector and the start-ups that have left their mark on the sector with their measurement tools that enable only a minimum carbon footprint, technologies that facilitate responsible consumption 
and zero-waste practices, artificial intelligence that creates the digital twins of cities, mobile applications equipped with crowd control and cmart tourism destination features, customer emotional analysis reports that 
employ image processing technologies, user behavior modeling and segmentation services, technological solutions for customer experience and finally, virtual reality technologies! 

Start-ups, who bring a new perspective to the sector with their products and technologies and bring together buyers and manufacturers with innovative tools, had the opportunity to meet industry professionals who 
visited the fair between 9-12 February and experience their products.
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SAHNE VE STANT ETKİNLİKLERİ / STAGE & STAND ACTIVITIES

Fuarda, yöresel halk danslarından farklı ülkelerin dans gösterilerine, şarkı ve türkülerden ata sporlarına kadar birbirinden renkli etkinlikler yer aldı.

From local folk dance performances from various countries to song performances and ancestral sports, colorful events took place at the exhibition. 



TR / EN
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KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ / SPEAKERS FEEDBACK

Türkiye’de turizm sektörü çok 
kıymetli bir sektör. İstihdamı ile 
ve yarattığı ihracat kalemi ile 
Dünya’nın göz bebeği noktasında. 
Emitt, bu yıl daha da güzel bir şey 
yaptı. ‘’İklim Dostu Turizm’’ 
diyerek iklim değişikliğinin 
önemine dikkat çekti. Emitt’in 
buradaki profesyonel şekilde 
katılan ziyaretçiler açısından da 
çok önemli mesajlar vereceğini 

ve geleceğe daha güzel tohumlar ekeceğini düşünüyoruz. Yani 
çevrenin profesyonelle buluşması çok güzel bir şey ve bunun için de 
bu organizasyonu düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz.
 
Tourism is a precious sector in Turkey. It maintains a central position 

in the world with its employment opportunities and the export 

items it generates. Emitt did something much better this year. They 

pointed out to the significance of climate change by underlining 

“Climate-Friendly Tourism”. We think that Emitt will deliver very 

important messages for the visitors who attend here professionally, 

and will plant the seeds of a better future. In other words, it was 

very nice that “environment” was brought together with 

“professional”, and we would like to thank the organizers for this. 

ALİ	AKGÜN 
Turuncu Bayrak Genel Koordinatörü
Turuncu Bayrak General Coordinator

Bu sene 25.si düzenlenen Emitt 
fuarı; yolumuzun en çok da 
düşmesi gereken bir yer. Şu anda 
çok ciddi ve tehlikeli bir pandemi 
sürecindeyiz ve bu süreç turizmi 
çok etkiledi. Turizmle ilgili işi 
olanları da çok kötü etkiledi ve 
bunun düzelmesi için bizim 
tekrar hareketlenmemiz lazım. 
Tekrar başlamak, bu sektörü 
hızlandırmak ve renklendirmek 

için seyahatlere başlamamız lazım. İşte Emitt bu konuda çok önemli 
bir buluşma oldu. Biz de kendi programımız için buradan imkanlar 
bulmaya çalışıyoruz. Ben Emitt’in bu konuda hepimize yardımcı 
olduğuna inanıyorum. Herkese çok teşekkür ederim.
 
Emitt exhibition, held for the 25th time this year, is a place where you 

should definitely attend. We are currently going through a severe 

and dangerous pandemic, which has greatly affected tourism. It has 

also affected people whose jobs are related to tourism very badly, 

and we need to get back on our feet to improve the situation. We 

need to start the travels again to start from the scratch, to accelerate 

and liven up this sector. Emitt became a significant center of meeting 

in this regard. We are also looking to find opportunities for our own 

program here. I believe Emitt will help us all in this matter. I would 

like to thank everybody involved.

BURAK	AKKUL
TV Yapımcısı, Yazar
TV Producer, Writer

KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ / SPEAKER TESTIMONIALS

Emitt, dünya’nın en önemli 
turizm ve seyahat fuarlarından 
bir tanesi. Ben de Emitt’i uzun 
zamandır takip ediyorum ve 
burada olmaktan dolayı son 
derece mutluluk duyuyorum. 
Bugün içerik üreticileri ile ve 
yerel yönetimlerle birlikte 
turizmde influencerlar ile 
destinasyon pazarlaması nasıl 
yapılmalıdır konusu ile ilgili 

konuştuk. Ben de hem konvansiyonel medyayı tanıyan hem de yeni 
medyayı tanıyan ve yeni medyada da  var olan bir içerik üreticisi 
olarak kendi görüşlerimi paylaştım. Herkese çok teşekkür ediyorum.  
Seneye Emitt fuarında buluşmak üzere. Teşekkür ederim.
 
Emitt is one of the most important tourism and travel exhibitions in 

the world. I have been following Emitt for a long time and I am 

extremely happy to be here. Today, we talked with content producers 

and local administrations about how destination marketing should 

be done in tourism through influencers. As a content producer who 

has a good command of both conventional and new media and is an 

active member in the new media, I shared my own views. I would like 

to thank everyone very much. See you at next year’s Emitt exhibition. 

Thank you very much.

BAHAR	AKINCI
Seyahat Yazarı ve Gazeteci
Travel Writer and Journalist
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KONUŞMACILARIMIZIN GÖRÜŞLERİ / SPEAKER TESTIMONIALS

EMITT 2022, dünyanın 
pandemiden çıkmaya başladığı 
bir dönemde tüm turizm 
paydaşları için büyük öneme 
sahip olan güçlü bir turizm 
etkinliği oldu. Bir influencer 
olarak, sektördeki yeni ürünleri 
anlamak, turizm kurullarıyla 
tanışmak ve sadece potansiyel 
markalarla değil, aynı zamanda 
diğer influencerlarla da ağ 

kurmak harika bir deneyimdi.
 
EMITT 2022 was a powerful tourism event which served as a great 

blessing for all tourism stakeholders at a time when the world just 

began to open up. As an influencer, it was a great experience to 

understand new products in the market, meet tourism boards and 

network not just with potential brands but also fellow influencers. 

HARJİNDER	KUKREJA

Emitt tabii ki çok önemi bir fuar. 2 
senedir maalesef pandemi 
yüzünden yapılamıyordu. Ancak 
sonunda burada buluşabildiğimiz 
için çok mutluyuz. Kültür varlığı 
kaçakçılığının önlenmesi gibi bir 
konuyu bu fuar kapsamında bir 
panele dahil ettikleri için 
organizatörlere çok teşekkür 
ediyorum. Bu anlamda 
turizmcilerimizin de bu konuya 

gösterdiği destek bizim için çok kıymetliydi. Kültür varlığı 
kaçakçılığının önlenmesi konusunda hep birlikte çalışmaktan her 
zaman mutluluk duyacağız. Teşekkürler.
 
Of course, Emitt is a very important exhibition. It could not be held 

for the last two years because of the pandemic unfortunately. 

However, we are delighted that we had the opportunity to meet here 

at last. I would like to thank the organizers for including the 

prevention of smuggling of cultural properties as an issue in a panel 

as a part of the exhibition. The support shown by our tourism 

professionals in this regard was very valuable for us. We will always 

be happy to work together to prevent the smuggling of cultural 

properties. Thank you.

BURCU	ÖZDEMİR	 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Kaçakçılıkla 
Mücadele Şube Müdürü 
Anti-Smuggling Department Branch Director, the Ministry of 

Culture and Tourism of the Republic of Turkey 

2 sene sonra tekrar Emitt 
fuarındayız. Tabii muhteşem bir 
buluşma oldu. Dünyanın birçok 
ülkesinden insanlar buraya 
gelmişler. Hem Türklerle 
tanışmak hem de Türklere 
ülkelerini tanıtmak istiyorlar. 
Ayrıca birçok Türk ziyaretçi de bu 
fuara geliyor, otelleri ve ülkeleri 
görüyorlar. Turizm ve kültür 
uzaklaştırmaz aksine 

yakınlaştırır. Emitt de bunu sağlıyor ve çok da güzel yapıyor. Herkese 
teşekkür ederim.
 
We are back at Emitt exhibition after 2 years. Indeed, this has been a 

marvelous gathering. People from many different countries across 

the world came here. They wanted to meet Turkish people and to 

introduce their products to them. In addition, many Turkish visitors 

come to this exhibition and see the hotels and countries. Tourism 

and culture do not distance people, on the contrary, they bring 

people closer. Emitt makes this possible and is very good at that. I 

would like to say thanks to everybody.

CEM	KINAY
Fütürist, Deneyim Tasarımcısı
Futurist, Experience Designer 
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Bugün Emitt’te olmaktan dolayı 
çok mutluydum. Burada sektörün 
tüm paydaşlarını bulmak ve 
gastronominin tüm paydaşlarını 
görmek insanı her seferinde 
heyecanlandırıyor. Bence en 
önemlisi hem öğreniyoruz hem 
eğleniyoruz. Master Class turu 
da buna başka bir zevk ve başka 
bir yorum katıyor. Özellikle 
değerli arkadaşlar ve değerli 

katılımcılar ile beraber böyle ortak bir çalışmanın içinde olmaktan 
dolayı gerçekten çok mutluyum. Gelecek yıllarda tekrar Emitt’te 
görüşmek üzere.
 
I was very happy to be at Emitt today. Finding every stakeholder 

within the sector and seeing all the stakeholders of the gastronomy 

sector here is always exciting. I think the most important thing is 

that we both learn about things and have fun here. The Master Class 

tour also adds a different sort of pleasure and style to this. I am 

really happy to be involved in such a collaborative work environment, 

especially with dear friends and valuable exhibitors. Hope to see 

you at Emitt in the coming years. 

MURAT	BOZOK
Şef, MBK İstanbul Restoran Danışmanlığı Kurucusu 
Chef, the Founder of MBK İstanbul Restaurant Consultancy 

Bu sene Emitt fuarı Türkiye 
çapında pandemiden sonra 
gerçekleşen önemli bir fuar oldu. 
Emitt dahilinde gerçekleşen 
panellerin içi çok dolu ve 
profesyonel anlamda bu 
meslekte olan insanlara da aynı 
zamanda yön veriyor. Önceki 
yıllara göre profesyonel sektör 
temsilcileriyle birlikte daha 
yoğun bir katılım görüyoruz. 

Bunun haricinde fuarın diğer tarafı; yapılan etkinlikler ve paneller 
bence çok önemli. Emitt her sene biraz daha profesyonelleşiyor ve 
Türkiye’deki kültürel çözümle ilgili çok ciddi sorunları ele alıyor. Biz 
de bu panellerin sonucunda çıkan bildirgeleri kendi sektörümüzde 
uygulayabiliriz. Emitt fuarı hem etkinlik hem de katılımcı anlamında 
bu sene daha rahat geçen ve daha iyi netice veren bir fuar oldu. Çok 
teşekkürler.
 
This year, Emitt was an important exhibition, held for the first time 

since the pandemic in Turkey. The content of the panels organized 

as a part of Emitt was very rich and also professionally, steered 

sector professionals in the right direction. Compared to previous 

years, turnout seems more intense with the professional 

representatives from the sector. Apart from this, I think the other 

side of the exhibition, that is, the events and panels, is very 

important. Emitt becomes more professional each year and deals 

with critical issues related to cultural solutions in Turkey. We can 

apply the resolutions accepted as a result of these panels in our 

own sector. This year, Emitt was far more comfortable and better 

results are achieved in terms of both events and exhibitors. Thank 

you very much.

KEREM	GÖKÇE
Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü 
Jolly Tur, Director of Domestic Tours 

Bugün Emitt’te çok keyifli bir gezi 
yaptık. Aslında tamamen 
turizmle ilgili bir programdı ama 
tabii turizm demek sadece 
gezmek, tur ayarlamak veya 
başka bir yer görmek değil aynı 
zamanda gastronomi de demek. 
Ben de bir şef olarak gastronomi 
turizminin bugün ne kadar 
önemli olduğunu ve insanların 
bunu ne kadar önemsediğini 

gördüm. İklim krizi, gıda israfı ve sıfır atık; geleceğin turizmi için de 
gastronomi turizmi için de çok önemli. Dolayısı ile bugünün katkıları 
çok büyük. Herkesin bilinçlenmesi açısından bu tarz fuarları 
destekliyorum. Teşekkürler
 
We had a very enjoyable trip at Emitt today. The program was, in 

fact, completely tourism-related; however, tourism, of course, not 

only means traveling, arranging tours, or visiting other places, but 

also gastronomy. As a chef, I understood how important gastronomy 

tourism is today and how much people care about this. The climate 

crisis, food waste, and zero waste are very important concepts both 

for the tourism of the future and gastronomy tourism. Therefore, 

today’s contributions were huge. I support this kind of exhibitions, 

for they raise the awareness of everybody. Thanks.

JALE	BALCI
Şef, Yemek Kitabı Yazarı, Menü Danışmanı
Chef, Cookbook Author, Menu Consultant
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Fiziksel olarak bir araya gelmiş 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Hem sektör paydaşları ile hem 
buradaki değerli firmalarla hem 
de değerli katılımcılarla bizi bir 
araya getiren Emitt’in 25. yılını 
kutlarım. Tabii online etkinlikler 
fizikselin yerini hiçbir zaman 
tutmuyor. Bizi burada çeşitli 
online veya offline birlikte 
tanıdığımız insanları yüz yüze 

tanıştırma, buradaki etkinliklerde kendi müşteri kitlemize ulaştırma 
ve potansiyel müşterilerimize ulaştırma imkanı tanıdığı için de 
Emitt’e çok teşekkür ederiz.
 
We are very happy to get together physically at last. I would like to 

congratulate the 25th anniversary of Emitt, which brought us 

together with the stakeholders of the sector, the precious companies 

here, and the most valuable exhibitors. Of course, online events can 

never completely replace physical events. Also, we would like to 

thank Emitt for providing us with the opportunity to get together 

with people face-to-face at last, whom we got to know either 

through online or offline activities, and to reach our own customer 

base and our potential customers in the events here.

MURAT	HACIOĞLU
B2Metric Kurucu Ortağı
B2Metric, Founding Partner 

Emitt fuarı, turizm alanı için 
oldukça önemli bir fuar. Biz 
aslında turizmin dijital tarafı için 
buraya geldik ve geleneksel 
yöntemlerle dijital taraftaki 
geleceğin turizm deneyimi 
üzerine olan çözümlerimizden 
bahsettik. Benzer çözümler 
üreten firmalarla tanıştık. O 
yüzden bu tarz bir fuarın çok 
faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Yeni nesil teknolojiye bugünden adapte olmak, bunu geliştiren 
firmaları tanımak ve iş birlikleri fırsatını doğurmak için çok doğru bir 
etkinlik oldu. Teşekkür ediyorum.
 
Emitt is a very important exhibition for the field of tourism. We 

actually came here for the digital side of tourism and talked about 

our solutions on the digital side of the tourism experience in the 

future with traditional methods. We got acquainted with companies 

that produce similar solutions. Therefore, I think this kind of an 

exhibition is very beneficial. It was a very accurate event for us to be 

able to adapt to the new generation technology of today, to get to 

know the companies that develop the technology, and to create 

collaboration opportunities. Thank you very much.

ZAFER	KARADAYI 
Nara VR Ceo
Nara VR Ceo

Emitt’in bu sene 25.’si düzenlendi 
ama bence çok önemli bir yıl bu 
çünkü pandemiden sonra 
gerçekten turizm sektörüne güç 
ve umut veren bir etkinlik oldu. 
Biz de Gezimanya olarak Emitt ile 
içerik partnerliği yapıyoruz 
özellikle de yurtdışından ve 
yurtiçinden sosyal medya 
fenomenlerinin, dijital içerik 
üreticilerinin etkinliğe katılımı 

konusunda. Fark ediyorum ki onların görüşlerini de bizimki ile aynı. 
Pandemiden sonra bu kadar büyük ve etkili bir etkinlik 
beklemiyorlardı bence. Gerçekten çok başarılı bir etkinlik oldu. 
Düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum.
 
The 25th Emitt exhibition was held this year, and I think this is a very 

important year, because this was an event that really gave strength 

and hope to the tourism sector after the pandemic. As Gezimanya, 

we are currently in a content partnership with Emitt, with regard to 

especially the participation of international and domestic social 

media influencers and digital content creators in the event. I slowly 

noticed that we share the same opinions. I don’t think they were 

expecting such a big and productive event in the aftermath of the 

pandemic. This turned out to be a very successful event. I would like 

to congratulate and say thanks to everybody who took part in the 

organization of this event.

MURAT	ÖZBİLGİ
Gezimanya Kurucu Ortağı
Gezimanya Founding Partner
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EMITT ETKİNLİK PROGRAMI İŞ BİRLİKLERİ 
EMITT 2022 EVENT PROGRAMME COLLABORATORS 

KONFERANS S CONFERENCE STAGE

EMITT MASTER CLASS ÖZEL FUAR TURU
EMITT MASTER CLASS CURATED EXHIBITION TOUR EMITT TECH GARAGE EXPERIENCE ZONE

Thank You for Your Support & Collaboration

IN COLLABORATION WITH IN COLLABORATION WITH TECHNO START-UPS

TOURIST
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GAZETELERDE / IN NEWSPAPERS
Türkiye’nin en yüksek trajlı ulusal gazetelerinde haber ve röportaj çalışmaları.
Exhibition news and interviews in top national newspapers in Turkey.

DERGİLERDE / IN MAGAZINES
Sektörel yayınlarda fuarın reklam, haber, röportaj ve doğrudan tanıtım çalışmaları.
Ads, news, interviews and direct promotional materials about the exhibition in sector publications.
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SOSYAL MEDYADA / ON SOCIAL MEDIA

TANITIM ÇALIŞMALARI / PROMOTIONAL CAMPAIGNS

TELEVİZYON  & RADYO / TELEVISION & RADIO
İş dünyasının yakından takip ettiği televizyon ve radyolarda haber ve röportajlarla fuarın duyurulması. Fuar süresince, haber kanallarında fuar alanından gerçekleştirilen canlı yayınlar.

News and exclusive interviews on popular news  and radio channels. Live coverage on news channels from the exhibition ground.
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AÇIK HAVA MECRALARI / OUTDOOR PROMOTIONAL CAMPAIGNS
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1.ULUSLARARASI TÜRKİYE BALON VE HAVACILIK FESTİVALİ EFES
212 TURİZM DİYARBAKIR ŞUBE
3GEN SEYAHAT TAŞ. TUR. MÜŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
724TRANSFER.COM
ABACUS
ACENTESOFT
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ADAR 21 TURİZM
ADIYAMAN VALİLİĞİ
ADONIS.COM
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AJRINA TRAVEL
AKFA TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKSARAY VALİLİĞİ
AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AKYIL TURİZM – BİMAŞ 
ALBENA TOUR PLC
ALSÜ TURİZM SEYEHAT ACENTASI
ALZARA GRUPO DE COMUNICACION S.L.
ANADOLU ANKARA TURİZM İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ - ATİD
ANADOLU HOTELS 
ANADOLU HOTELS BODRUM
ANADOLU HOTELS DİDİM CLUB
ANADOLU HOTELS ESENBOĞA THERMAL
ANADOLU KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ
ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
ARAL PROJE YÖNETİMİ - TURUNCU BAYRAK
ARAS TESİSLERİ - BUTTERFLYBUTİK HOTEL
AR-DA YAYIN & PAZARLAMA DURSUN ARIK
ARISTOKRAT TRAVEL
ARKIN GROUP
ARKIN PALM BEACH HOTEL & CASINO
ART CERAMICS
ARTES KAPI DONANIM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
ARTVİN VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ARYA FİNANS TEKNOLOJİLERİ - INTO THE WILD GLAMPING
ASBAŞ ANTALYA SERBEST BÖLGE KURUCU VE İŞLETİCİSİ A.Ş.
ASHAN TRADING TİCARET DANIŞMANLIK İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
ASIA EUROPE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ
ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS
ASSOS EDEN GROUP HOTELS
ASURİS BUTİK HOTEL
ASURLAR TURİZM
ATILIM İSTANBUL İMAR İNŞAAT A.Ş.
AVANTAGE GROUP
AYILAR ORMANI PRİŞTİNE
AYMİLA BİLGİSAYAR - PLUSFLY
AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AZERBAIJAN TOURISM BOARD

BADEMTOUR
BAKSI KÜLTÜR SANAT VAKFI
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BALIKESİR İLİ EDREMİT BELEDİYESİ
BALKAN DESTINATION
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BATURAY TURİZM
BAYDAR TURİZM
BAYRAMİÇ BELEDİYESİ
BELARUS ULUSLARARASI TURİZM AJANSI
BELGRAD TURİZM ÖRGÜTÜ
BERGAMA BELEDİYESİ
BERGAMA TİCARET ODASI
BEYKENT TURİZM
BI IN KOSOVO
BİLECİK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
BİLET DÜKKANI
BİLETBANK
BİNBOĞA BAL - S.S 745 SAYILI KOZAN BAL TARIM SATIŞ KOOP
BİRSEN TURİZM
BİZİM TRANSFER
BLUE PORT HOTEL
BOOKINGAGORA
BOOKLOGIC
BOSS4 TURİZM VE FİLM YAPIM LTD. ŞTİ.
BOZBURUN YAT KOOPERATİFİ
BOZTEPE ZEYTİNCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI
BREATH IN TRAVEL
BTB TOURS
BTO
BUBYO OTEL (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BURHANİYE UYGULAMALI BİLİMLER 
YÜKSEKOKULU)
BUCA BELEDİYESİ
BULGARİSTAN TURİZM BAKANLIĞI
BURHANİYE BELEDİYESİ
BURHANİYE BELEDİYESİ ZEYTİNYAĞLARI
BURHANİYE TİCARET ODASI
BURHANİYE TURİZM TANITMA DERNEĞİ
BURSA KÜLTÜR TURİZM TANITMA BİRLİĞİ
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
CELAL AĞA KONAĞI HOTEL
CEM GÖNCÜ TURİZM
CEMİLE SULTAN KORUSU
CEVAHİR HAN 
CHALET KUJTA RUGOVE
CHERIE GROUP MEDICAL SAĞLIK TURİZMİ LİMİTED ŞİRKETİ
CITIZEN TRAVEL
CITY INN
CLUB JOLLY TURİZM VE TİC.AŞ.
CRM TURİZM A.Ş

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
ÇATALCA BELEDİYESİ VE ÇATALCA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ
ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEŞME OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
ÇEVİK PROJE YAZILIM A.Ş.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DALEEL GROUP TURİZM HAVACILIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ
DATÇA DALYA RESORT OTEL
DEDEMAN HOTELS & RESORTS INTERNATIONAL
DEEP BLUE TRAVEL
DEMRE BELEDİYESİ
DENİZLİ PAMUKKALE OTELLERİ
DENTUROD - DENİZLİ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ
DESTINATION OPTIONS FRANCE
DESTINATION OPTIONS ITALY
DESTINATION OPTIONS JORDAN
DESTINATION OPTIONS MACEDONIA
DESTINATION OPTIONS MOROCCO
DESTINATION OPTIONS TURKEY
DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DIES HOTEL
DISCONTI CARD
DİDİM
DİJİMEDYA BİLGİ İLETİŞİM HİZMETLERİ
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR TİCARET BORSASI
DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
DMC BALKANS
DOSSO DOSSİ HOTELS
DOYUK BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ PRO. ÜR. SAN.TİC.LTD. ŞTİ
DRNVİP TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EAB HAVACILIK
ECC TUR
ECE TRANSFER 
EDESSA TUR
EDREMİT TİCARET ODASI
EĞİL BELEDİYESİ
EL RUHA HOTEL
ELAZIĞ VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
EMA TOURS TURİZM A.Ş.
EMİR FUARCILIK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EMRE BEACH HOTEL
ENS & HSM TURİZM
ERCAN MEDYA YAYINCILIK TİC. 
ERENKÖY TURİZM SEYAHAT ACENTELİĞİ TİC. LTD ŞTİ
ERESIN HOTELS  SULTANAHMET
ERESIN HOTELS EXPRESS
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ERESIN HOTELS TAXIM & PREMIER
ERESIN HOTELS TOPKAPI
ERESİN HOTELS
ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANMA VE SÖĞÜT ŞENLİKLERİ VAKFI
ESMERA GRUP TURİZM İNŞ. TİC. VE SAN. LTD ŞTİ 
EUROKOHA
EVEREST TUR
EXPORT SUPPORT CENTER OF THE MURMANSK REGION, ANO
EXPRESS TRAVEL
EYYÜBİYE BELEDİYESİ
EZEL HAVACILIK TURİZM LTD.ŞTİ.
EZGERT TURİZM OTELCİLİK TİC. A.Ş.
FATİH BELEDİYESİ
FEMAS TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
FETHİYE
FIBULA AIR TRAVEL
FIBULA TRAVEL KOSOVA
FİBO TRAVEL
FİLİSTİN
FLAME TOURS AND DMC
GAZİANTEP TİCARET ODASI
GEL KEYFİM GEL TURİZM
GEN GRUP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
GENERALTURIST
GEONET EXPO LLC
GETOB - GÜNEY EGE TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ
GEYİKLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GEZ ARAS GEZ TURİZM
GEZİNOMİ SEYAHAT
GİRESUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
GM TURİZM VE YÖNETİM DERGİSİ
GÖBEKLİTEPE HAVACILIK BALON LTD. ŞTİ.
GÖBEKLİTEPE HİZMET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
GÖMEÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GÖMEÇ ZEYTİNCİLER DERNEĞİ
GRAND ATAKUM HOTEL
GRAND GÜLİZAR OTEL
GRAND YAZICI OTELLERİ
GÜMÜŞHANE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
GÜVEN ASA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
GÜVEN OTEL
HAC MAHAL TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HAKBAY TURİZM
HAMPTON BY HILTON TASHKENT
HARRAN HOTEL
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
HATTUŞA VACATION THERMAL CLUB OTELLERİ
HEAVENTOUR TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ
HIBINY FOR YOU LLC
HILTON TASHKENT CITY
HIS TRAVEL
HOLY TRAVEL SEYAHAT ACENTESİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HORON TUR TURIZM ORG. HİZ. NAK. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HOTEL & RESTAURANT HI-TECH DERGİSİ
HOTEL AQUA
HOTEL CAMP KARAGAQ
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT SARAJEVO
HOTEL CURA
HOTEL DUKAGJINI
HOTEL EMERALD
HOTEL EUROPE GROUP
HOTEL GAZETESİ
HOTEL RADIKA REZORT
HOTEL SIRIUS
HOTELRUNNER
HOTELS GROUP
ICI TECH TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
IDEAL PRIME HOTELS
IK GLOBAL TURİZM ORGANİZASYON İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ
IMC TOURISM LTD
IMPACT SU SPORLARI TUR.YAT.TEKS.BİL.EĞT.ORG.DAN.TİC.PAZ.TAR.İNŞ.TAŞ.SAN.
İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
INEMARE HOTEL 
INVOLATUS HAVACILIK TURİZM DANIŞMANLIK TİCARET LTD. ŞTİ
ITERRA LLC
İKİÇAY GIDA VE ÇAY SAN. AMB. TİC. LTD. ŞTİ
İMEAK DENİZ TİCARET ODASI
İMREN LOKUM KONAK
İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL AKVARYUM
İSTANBUL KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.
İSTANBUL REHBERLER ODASI
İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
JET2 HOLIDAYS
KADİR’İN AĞAÇ EVLERİ TUR. LTD. ŞTİ.
KAF ILGAR HOTEL
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI ALAN YÖNETİMİ VE TANITIM GRUP BAŞKANLIĞI
KAPADOKYA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ (KAPTİD )
KARABÜK KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ALTYAPI HİZMET 
BİRLİĞİ
KARADENİZ VIP TRAVEL TURİZM NAKLİYE VE TİC. LTD. ŞTİ.
KARADERE TURİZM ORGANİZASYON LİMİTED ŞİRKETİ
KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ
KARAMAN BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARATAY TERMAL TATİL KÖYÜ
KARTANESİ TURİZM YATIRIMLARI OTELCİLİK VE REST. HİZ. SAN. DIŞ TİC. A.Ş.
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAYA PALAS HOTEL
KEÇECİZADE LOKUM - BADEM EZMESİ
KEMALİYE KAYMAKAMLIĞI

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ - KITOB
KIBRIS TÜRK TURİZM VE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ - KITSAB
KIRKLARELİ İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KISS FM
KİRMAN ARYCANDA DE LUXE
KİRMAN BELAZUR RESORT & SPA
KİRMAN CALYPTUS RESORT & SPA
KİRMAN LEODİKYA RESORT & SPA
KİRMAN SİDEMARİN BEACH & SPA
KİRMAN SİDERA LUXURY & SPA
KNEITZ  FESTIVAL TOZ BOYALARI
KOLA TOUR (WILD AND FREE LLC)
KOLİN HOTEL
KOLSKIY KRAY LLC
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOZAN BELEDİYESİ
KULLA E ZENEL BEUT
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM & ÇEVRE BAKANLIĞI
KUZEY MAKEDONYA
KÜTAHYA BELEDİYESİ
LAAL OTELCİLİK ORGANİZASYON TURİZM TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.
LAUR OTEL
LIBERO TOUR
LILIUM TOURS & INCENTIVES
LIV SUIT HOTEL
LONGOSPHERE GLAMPING
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ
MAHAN AIR
MAKAM TOURISM
MALTA TURIZM OFİSİ
MARDİN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
MARISSTONE HOTELS | GÖKÇETEPE 
MARMARİS TİCARET ODASI
MARTI HOTELS & MARINAS
MAXERIA BLUE DIDYMA HOTEL
MEİS TURİZM
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MERSİN VE ÇEVRESİ TURİZM ALANI ALT YAPI HİZMET BİRLİĞİ
MHACARE SAĞLIK TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MIEN HOTEL TEXTILE
MILLENNIUM TOURISM
MIRAGE WORLD HOTEL
MİDYAT BELEDİYESİ
MİTRATUR
MK SEYAHAT VE MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
MOOBLE HOUSE
MRIKA SEVEN SUMMITS
MTS GLOBE TÜRKİYE
MYGO TURİZM TEKNOLOJİ A.Ş
N’BJESHKE AGRO TURISM
NAHRİN HOTEL & ART
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NANİTUR TURİZM İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF SERBIA
NEMRUT TUR TURİZM OTELCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
NETSTORMING SRL
NEVALİ OTEL
NEW AIRPORT HOTEL DİYARBAKIR
NEW GARDEN HOTEL
NİŞANYAN HOTEL
NORTH FOR YOU LLC
NOURA NATURAL ÇAY, SAFRAN VE KAHVE
NOVAPORTUM TRAVEL
ODAMAX.COM
OKS TRAVEL AGENCY / GEZİALL.COM
ONLINE TATİL FIRSATI 
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORKA LOTUS BEACH OTEL
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
OTELBOX
OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş.
OUT OF OFFICE GIDA REST.İŞL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
OUTDOOR KOSOVA
OYLAT KAPLICALARI TURİZM
ÖZHANE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ÖZTANIK OTELCİLİK TUR. TİC. A.Ş.
PAKISTAN TURKISH BUSINESS COUNCIL TOURISM COUNCIL
PARK VADİ OTEL
PAŞA HOTELS
PAXIMUM GLOBAL SEYAHAT ÜRÜNLERİ PAZAR YERİ
PINARBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
PINETA CLUB HOTEL
PLAZA HOTEL DİYARBAKIR
POLAT THERMAL HOTEL
POLLENBEE SH.P.K
POSEIDON HOTEL
PRESTIGE HOTEL DİYARBAKIR
PRIME TRAVEL SERVICE TURIZM
PUZZLE TRAVEL
QURTUBA MİSAFİRPERVERLİĞİ
RADISSON BLU HOTEL DİYARBAKIR
RAFAHIA GROUP
RAYA TURİZM
RAYMAR HOTELS
REFAN TRAVEL & TOURISM
RELAX TOURS
RESBİR (KIBRIS TÜRK RESTORANTÇILAR BİRLİĞİ )
REVA GROUPS 
RICOSTA HOTEL
RİZE VALİLİĞİ & RİZE BELEDİYESİ
ROSENSE KOZ. - GÜLBİRLİK
ROYAL BİLGİÇ OTEL
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SAKARYA VALİLİĞİ 

SAN TURİZM YAZILIM GRUBU
SANDA YATÇILIK
SANFLIGHT
SARANTA TURİZM VE TİC. LTD.ŞTİ.
SARIKAMIŞ TURİZM DERNEĞİ
SASTUR 21 TURİZM
SEA TRAVEL TURİZM SEYAHAT LTD. ŞTİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SENKRON YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.
SEYCHELLES TOURISM DEPARTMENT
SEYYAL TURİZM ORGANİZASYON
SHALLWEGO
SHERAZADE TRAVEL JORDAN
SİNOP BELEDİYESİ
SİNOP VALİLİĞİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
SKY GULF GROUP
SOFIA TOURISM ADMINISTRATION
SU SESİ CAFE RESTAURANT
SUDATUR
SUR BELEDİYESİ
SV BUSINESS HOTEL DİYARBAKIR - İSTANBUL
SWISS DIAMOND HOTEL
SWITCH CLUB
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞANLIURFA TURİZM İŞLETMELERİ
T.C EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
T.C. AYVALIK BELEDİYESİ
T.C. BODRUM TİCARET ODASI
T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI / TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME 
AJANSI
T.C. MARMARİS BELEDİYESİ
T.C. TİRE BELEDİYESİ
T.C.ZONGULDAK VALİLİĞİ
TARSUSGEZİYOR
TASHKENT CITY CONVENTION CENTER
TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TATİL SEPETİ
TAZI KANYONU ZIPLINE
TERMALNA RIVIJERA
TESSERA HOTEL
TEZMADRA HOTEL
THE ARKIN COLONY HOTEL & CASINO
THE ARKIN HOTEL & CASINO
THE MUSEUM HOTEL ANTAKYA
THE PEAK HOTEL
THE TRAVELBOOK GROUP & GUESTFLIP
TONE OTEL
TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TOURISM AND RESORTS DEPARTMENT OF AJARA
TOURISM ASSOCIATION OF CANTON SARAJEVO

TOURISM ORGANIZATION OF NIS
TOURISM UNION OF KOSOVA
TOURIST ORGANISATION OF THE CITY OF NOVI SAD
TOURMANIA
TOURSIM ASSOCIATION OF TUZLA CANTON
TRABZON VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İL KÜLTÜR 
VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
TRAKYA TURİZM DERNEĞİ
TRAVCAN DMCC
TRIPEDIA
TUAREG TOURS
TURİSTİK OTELCİLER İŞLETMECİLER YAT. FEDERASYONU İKTİSADİ İŞLETMESİ
TURİZM İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ
TURİZM PROJE DERGİSİ
TURİZMİ GELİŞTİRME DERNEĞİ VE TÜRKİYE TANITIM GÖNÜLLÜLERİ
TURKEY MAGIC TRAVEL
TÜRK HAVA YOLLARI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ BURDUR VALİLİĞİ - BURDUR İL ÖZEL İDARESİ TURİZM 
HİZMETLERİ A.Ş.
TÜRKİYE OTELCİLER BİRLİĞİ
TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ
TÜRSAB TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ
UÇAN KALP BALON
ULUSLARARASI MICE ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (I-MICE)
URFA GÖBEKLİTEPE OTEL
URFASARAY KONUK EVİ 
UŞAK İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
UTOPIA CAVE CAPPADOCIA 
UZBEKISTAN AIRWAYS
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
VAN İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
VAROL TEKSTİL TURİZM GIDA MOB.
VENN TOUR
VILLAKIRALAMA.COM
VISIT MURMANSK LLC
VIYATRAVEL
VİALAND
VİLLAPAKETİ
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VİZE OFİSİ VISA CONSULTANCY SERVICES - ERAYTUR
VİZYON PARK OTEL
VOXX HOTELS
VU TURİZM SEYAHAT TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.
WALTON HOTELS İSTANBUL
WEBEE
WIN TRAVEL LTD.
WWW.OTELİMİNİHTİYACİ.COM
WYNDHAM BATUMI
YALOVA İLİ TURİZM BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (YATUB)
YENİ ATİK TURİZM
YÖRE TURİZM SEYAHAT ACENTASI
ZORLU PARK GIDA TURİZM PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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