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2019’da Neler Yaptık? / A Glimpse To 2019?

4 GÜNLÜK KAPSAMLI ETKİNLİKLER VE ŞOVLAR / 4 DAYS LONG EXTENSIVE EVENTS AND SHOWS
Tüm sektörü ilgilendiren önemli başlıklar, turizmin lider fuarı EMITT’te kapsamlı bir konferans programıyla ele alındı. Yerli ve uluslararası turizm 
uzmanlarının, fikir önderlerinin ve karar verici sektör liderlerinin global düzeyde tartışılan konuları ve önemli stratejileri masaya yatırdığı Konferans 
Alanı’nda, sektör dışından sürpriz isimler de farklı bakış açıları sunarak ilham oldu.

Important topics concerning whole sector are approached with a detailed conference programme at tourism’s leading exhibition EMITT. On the 

Conference Lounge where domestic and international tourism experts, opinion leaders and decision-makers are discussing the issues and key 

strategies discussed at global level, influencing and out of the box names also inspired the audience by offering different perspectives.
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TAM GÜN

FULL DAYS

11

ÖZEL OTURUM

EXCLUSIVE SESSIONS

40

UZMAN KONUŞMACI

EXPERT SPEAKERS

10+

KURUM İŞ BİRLİĞİ

PARTNER ORGANIZATIONS

20+

FİRMA ve STANT ETKİNLİKLERİ

COMPANY & STAND EVENTS

50+

SAHNE ŞOVU

STAGE SHOWS

3

EMITT ÇEKİLİŞİ

EMITT SWEEPSTAKES

2803

İZLEYİCİ

AUDIENCE

KONFERANS ALANI / CONFERENCE LOUNGE

EMITT FORUM

Turizmdeki canlanmayı kalıcı kılmak için atılması 

gereken adımları ünlü ekonomistler ve sektörün lider 

dernek başkanları ele aldı.

The famous economists and the presidents of the lead-

ing associations of the sector discussed the steps to be 

taken to make the revival of tourism permanent.

EMITT MARKET ME

Turizm sezonunu 12 aya yaymak adına destinasyon 

pazarlaması konusu yerel ve uluslararası konuşmacı-

lar tarafından masaya yatırıldı.

In order to spread the tourism season to 12 months, 

destination marketing was discussed by local and 

international speakers.

EMITT FUTURE

Global trendler, turist iç görüleri ve turizm sektörüne 

yön veren Y Kuşağı ile doğru iletişimin sırları tartışıldı. 

Global trends, tourist insights and the secrets of the 

right communication with Y Generation, which drives 

the tourism sector were discussed.

EMITT FOCUS

Parlayan yıldız “gastronomi” ve  

Çin pazarının karakteristik özellikleri mercek altına 

alındı.

Shining star “gastronomy” and the characteristics of 

the Chinese market were examined.

EMITT 4.0 

Son teknolojilerin ve online turizm pazarının anlatıldığı 

oturumlar satış ve pazarlama ekiplerinin ilgi odağı 

oldu.

The sessions, where the latest technologies and the 

online tourism market were discussed, became the 

focus of sales and marketing teams.

EMITT #instatravel

Türkiye’den ve dünyadan önemli fenomenler, 

markalarla nasıl iş birliği yaparak gezginlere etkileyici 

hikayeler anlatılacağını paylaştılar.

Local and foreign influencers shared their experiences 

about how to cooperate with brands and told 

impressive stories to travelers.

DİĞER ETKİNLİKLER / OTHER ACTIVITIES

EMITT WORKSHOP

Seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin yoğun 

katılım gösterdiği atölye çalışmasında, Çin pazarında 

etkin olabilmek için alıcılarla nasıl satış yapılabileceği 

anlatıldı. 

In the workshop where travel agencies and tour 

operators showed great interest, participants were 

told how to close sales with the buyers in order to be 

active in the Chinese market.

KATILIMCI ETKİNLİKLERİ
EXHIBITOR EVENTS

Turizm Gazetesi ve İtalyan Ticaret Odası’nın  

sektör profesyonellerini buluşturduğu networking 

toplantıları düzenlendi.

The networking meetings were held by the Tourism 

Newspaper and the Italian Chamber of Commerce.

KATILIMCI ŞOVLARI
EXHIBITOR SHOWS

Fuarda, yöresel halk danslarından farklı ülkelerin dans 

gösterilerine, şarkı ve türkülerden ata sporlarına kadar 

birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. 

From local and foreign folk dance shows to folk songs 

and ancestor sports, colorful events took place at the 

exhibition.
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Paneller / Panels

Türkiye’yi Turizm mi Kurtaracak?

Is It Tourism That Will Save Turkey?

Yeni Trend: Trendin Kendisi Olmak 

New Trend: Being Trend Itself

Destinasyon Pazarlamasının Önemini Yerel Kalkınma ve 
Turizm Ekseninde Yeniden Keşfedin

Rediscover the Importance of Destination Marketing in the 
Axis of Local Development and Tourism

Geleceğe Yolculuk: Dijital Acentalar 5 Sene Sonra  
Nerede Olacaklar?

Journey to the Future: Where Will Digital Travel Agents  
Be 5 Years Later?

Fikir Önderleri Geleceğin Turizmini Açıklıyor

Opinion Leaders Announce the Tourism of the Future

Turizm Hiç Bu Kadar Dijital Olmamıştı!

Tourism Has Never Been So Digital!



ETKINLIK PROGRAMI IŞ BIRLIĞI FIRSATLARI / BUSINESS EVENTS PROGRAMME COLLABORATION OPPORTUNITIES
5

Paneller / Panels

Parlayan Yıldız: Gastronomi

Shining Star: Gastronomy

Turizmin Geleceği Onların Elinde! 
Y Kuşağıyla Doğru İletişim Kurmayı Öğrenin

The Future of Tourism is in Their Hands! 
Learn to Communicate Properly with Generation Y

İçerik Pazarlamasıyla Ziyaretçileri Artırmak

Increasing Visitors with Content Marketing

Bilet Aldıran Fenomenlerle Hikaye Anlatma Sanatı

The Art of Story Telling with Influencers

EMITT Fuarı Kapsamında Konferans Alanında Düzenlenen 
Etkinlikler Yoğun İlgi Gördü.

Great Interest for the Events Organized at the Conference 
Lounge within the Scope of EMITT

Asya Pazarını Nasıl Etkilersiniz: Çin Mercek Altında

How to Attract Asian Market: China Case Study
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Show Sahneleri Etkinlikleri / Show Stages’ Events
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Öne Çıkan Konuşmacılar / Featured Speakers

ARDEN AGOPYAN
HotelRunner, Kurucu Ortak / Founder

DR. EDWARD DRAMBERGER
Destination Dr. Consulting Baş Danışmanı

Principal of Destination Dr. Consulting

DR. MARCUS LEE
KOBİ İşletme Sahipleri Derneği (ICIF) 

Başkanı

Chairman, Association of SME 

Business Owners (ICIF)

DUYGU ŞAR & BİLGEHAN ÇELİK
Biz Evde Yokuz - Influencer

FİRUZ BAĞLIKAYA
TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı

Board Chairman of TÜRSAB

OSMAN AYIK
TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı

Board Chairman of TÜROFED

CEM KINAY
Fütürist Otelci / Futurist Hotelier

GÜRKAN BOZTEPE
Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı

President of Gastronomy Tourism Association

OYA NARİN
TTYD Başkanı

President of TTYD

DİLARA KOÇAK
Uzman Diyetisyen / Dietician

JANICKE HANSEN
Profesyonel Seyahat Bloggerları Derneği 

(PTBA) Başkanı

President of Professional Travel Bloggers 

(PTBA) Association

KORAY KÜÇÜKYILMAZ
tatilsepeti Genel Müdürü

General Manager of tatilsepeti

UFUK TARHAN
Fütürist, Ekonomist,  

T-İnsan ve Dijital Ajans Başkanı

Futurist, Economist,  

T-Human & Head Of Digital Agency

ATA EREMSOY
SKAL Başkan / President of Skal İstanbul

EMİN ÇAPA
Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu

Journalist, Broadcaster, Economics Commentator

MURAT&TUĞÇE ÖZBİLGİ
Gezimanya Kurucu Ortakları

Founding Partners of Gezimanya
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Konuşmacı Görüşleri / Speakers’ Testimonials

Yeni bir dünya inşa ediliyorsa işlerimizi, 
kendimizi, çalışmalarımızı, hepsini bu 
yeni dünyaya göre dizayn etmemiz la-
zım. Bu yeni dünya eskisi gibi değil. İn-
sanlara para harcatmanın yeni yollarını 
bulmamız gerekiyor. O yüzden turizm de 
dahil olmak üzere yerel kalkınmayı, kır-
sal kalkınmayı merkeze alan, bu merke-
zin etrafına ördüğümüz yeni bir turizme 
geçmemiz lazım. Buna geçenler para 
kazanacak, buna geçemeyenler ne yazık 
ki kitle turizminde düşük gelirle kalacak-

lar. Türkiye’nin başkalarına hizmet eden ama para kazanmayan bir ülke olarak 
kalmaması, Türk turizminin daha çok para kazanabilmesi için bunun bütün 
olarak düşünülmesi, yerele nasıl indirileceğinin belirlenmesi lazım. 
 
A new world is being built and we need to design ourselves, our studies and 
efforts accordingly. This new world is not like the previous one. We need to 
figure out new methods of making people spend money. That is why we need to 
transform to a new tourism that is based on local and rural development. 
Those who complete this transformation will make money; those who do not 
will unfortunately remain at a low level of income in mass tourism. Turkey must 
not remain a country that serves others but does not make money; we need to 
figure this out as a whole to ensure that Turkish tourism generates more in-
come. We need to figure out how to get to the bottom of local development. 

EMİN ÇAPA
Gazeteci, Televizyoncu, Ekonomi Yorumcusu
Journalist, Broadcaster, Economics Commentator

EMITT’te yaptığım konuşmada aslında 
temel olarak vurgulamak istediğim şey; 
turizm gerçekten bacasız sanayi, bizim 
büyük şansımız ve büyük endüstrimiz. 
Onun için çok kıymetli olduğunu düşünü-
yorum. Ama bu kıymete teknolojiyle, 
akılla, bilgiyle, bilimle çok inovatif ve ya-
ratıcı katkılar vermemiz, yeni cazibe 
noktaları ve yeni markalar oluşturma-
mız gerektiğini vurgulamak istedim. Ben 
turizme çok inanıyorum. Bizim bilim, 
ilim, teknoloji ve diğer alanlardaki kay-

naklarımızın aslında çok rahatlıkla bu sektörden gelebileceğine inanıyorum ve 
bunu görüyorum bir fütürist olarak. Bir de EMITT bu sektör için çok bütüncül 
yaklaşmış. Sosyal medyayı çok iyi kullandılar, iletişim kanallarını çok iyi kul-
landılar, uluslararası platformlardan dahi geri dönüşler aldım. Bu kadar geniş 
bir kitlede fütürizmden, gelecekten bahsetmek benim ilgilendiğim konular 
açısından da çok kıymetli bir şanstı. Çok teşekkür ediyorum.
 
The main thing I wanted to point out in my speech at EMITT was that tourism 
really is a effective service industry and it is a massive opportunity for us; 
hence why I believe that it is very valuable. However, we have to make more 
innovative and creative contributions to this value with technology, mind, 
knowledge and science and create new attraction points and brands. I strong-
ly believe in tourism. I believe that our resources in science, technology and 
other fields can easily be obtained from this sector and this is what I see as a 
futurist. It’s also important to point out that even though there are various ex-
hibitions and congresses, EMITT has adopted a very integrated approach for 
this sector. I received feedback from international platforms. Their usage of 
social media and other communication channels was very good. I have re-
ceived so many messages since it was heard that I would be here; it’s crazy. It 
was a very valuable opportunity for me to talk about futurism and the future 
itself to such a large audience. Thank you very much.

UFUK TARHAN
Fütürist, Ekonomist, T-İnsan ve Dijital Ajans Başkanı
Futurist, Economist, T-Human & Head Of Digital Agency

EMITT’e bizi misafir ettiği için 
çok çok teşekkür ediyoruz, ger-
çekten çok keyifli bir paneldi. 
Umarız gelecek senelerde böy-
le daha büyük salonlarda daha 
çok kişiye ulaşacak güzel pa-
neller devam eder. Aslında bu 
panelde sektörden birçok insa-
nın ve farklı farklı kulvarda in-
sanın bir arada aynı konuyu 
konuşması bence içerik pazar-
lamasına ve içerik üretimine 

bizim tarafta derinlik kazandırdı. Genel tema genellikle içeriğin nasıl kaliteli 
ve etkili olduğunu ayırt etmek üzereydi. Hem katılımcılara yani hem gezgin-
lere hem de içerik üretenlere hem de içerik üretenlerle iş birliği yapmak iste-
yenlere çok faydalı bir oturum olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz.

We would like to thank EMITT very much for hosting us; it was a very enjoy-
able panel. We hope these panels continue in even bigger halls and reach out 
to even larger audiences in the upcoming years. The fact that various names 
from the sector and people from different areas talked about the same sub-
ject at this panel has provided us with great depth in terms of content pro-
duction and marketing. The theme was largely based on the distinction of 
quality content. I believe that the session was very beneficial for exhibitors, 
content producers and those who wish to cooperate with content producers. 
Thank you.
Duygu Şar - Bilgehan Çelik
BİZEVDEYOKUZ - Influencer
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Konuşmacı Görüşleri / Speakers’ Testimonials

Öncelikle bu yıl EMITT’te olmaktan keyif 
duyduğumuzu belirtmek isterim. EMITT 
güzel ve kalabalık geçiyor. Çok verimli 
toplantılarla gelişen teknolojilerimizi, 
otellerimize ve acentalarımıza anlatma 
şansımız oluyor. Ben burada ne tavsiye 
veririm ya da otelcilerin, acentaların ne-
lere dikkat etmesini öneririm? 2019 yılı 
artık teknoloji yılı olacak. Teknolojinin 
gelişiminden artık kaçma şansımız yok 
turizm sektörü oyuncuları olarak. Tek-
nolojiyi artık benimsemeli, anlamalı ve 

öğrenmeliyiz. Bu yüzden 2019 yılının başlangıcındaki bu fuar çok önemli. Otel-
lerin ve acentaların teknoloji firmaları ile burada kucaklaşarak, onları dinleye-
rek, anlayarak işlerini teknoloji vasıtası ile nasıl geliştirebileceklerini, nasıl bir 
sonraki noktaya taşıyacaklarını anlamaları, öğrenmeleri gerekiyor. Burada biz 
de teknoloji firmaları olarak zaten her türlü desteği vermeye, her türlü imkanı 
sağlamaya hazırız. Bu fuarlar bizim de aynı zamanda online’da yaşayan ve 
teknoloji üreten firmalar olarak müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla buluşma-
mız için çok önemli bir fırsat. Neticede her türlü insan dokunuşu ve karşılıklı 
konuşma önemli. Biz teknoloji firmaları olarak biraz bundan uzak kalıyoruz. Ve 
fuarlar sayesinde de bu şekilde bir fırsatımız oluyor erişmek için insanlara. 
 
First of all, I would like to point out that we are thrilled to be at EMITT this year. 
The exhibition is very good and also very crowded. We have the opportunity to 
tell hotels and agencies about our developing technologies in efficient meet-
ings. What advice would I give or what would I suggest hoteliers and agencies 
to look out for? Well, 2019 is going to be a year of technology. As players of 
tourism sector, we can no longer escape the development of technology. We 
need to embrace, understand and learn about technology. That is why this ex-
hibition in the beginning of 2019 is very important. Hotels and agencies need to 
come together with technology companies, hear them out and learn how they 
can develop their business with technology and carry things to the next level. 
As technology companies, we are ready to provide any kind of support and 
opportunity. These exhibitions are also very important opportunities for us as 
online technology-developing companies to meet with our clients and busi-
ness partners. After all, any kind of human interaction and conversation is im-
portant. We as technology companies tend to stray away from this; but thanks 
to these exhibitions, we get to reach out to people. 

ARDEN AGOPYAN
HotelRunner, Kurucu Ortak / Founder

Gastronomi gerçekten bir yıldız gibi 
parlıyor. Ama bu yıldızın ışığından ne 
kadar insan faydalanabiliyor? O nokta-
da üzerimize çok görev düşüyor. Ben bir 
beslenmeci olarak ülkemizdeki yerel 
lezzetleri çok çok iyi anlatamadığımızı 
düşünüyorum. O yüzden bu fuarda 
gastronominin ayrıca ele alınıyor olma-
sı çok önem taşıyor. Sosyal medyanın 
gücüne ben çok inanıyorum. Yıllarca ge-
leneksel medya tarafında da bulundum. 
Hala orada da program yapıyorum, ga-

zetede yazıyorum ama sosyal medyanın gücünün turizmde çok etkili olaca-
ğını düşünüyorum. Kendi takipçilerimden, kendi etrafımdaki insanlardan bi-
liyorum. Gerçekten gittiğim her seyahat, yediğim her yemek, yeni keşfettiğim 
bir bölge o kadar ilgi alıyor ki! 
 
Gastronomy really does shine bright like a star. But how many people get to 
benefit from the light of this star? This is where we come in. As a nutritionist, 
I believe that we are not doing that good of a job telling about the local tastes 
in our country; which is why it is very important that gastronomy is handled 
separately in this exhibition. I truly believe in the power of social media. I have 
been active in traditional media for years. I still make programmes, write on 
newspapers; but I think that the power of social media will be very effective 
on tourism. Speaking from my own followers and those around me, I can say 
that every trip I make, every food I eat and every new region I discover re-
ceives a great deal of attention!

DİLARA KOÇAK
Uzman Diyetisyen / Dietician
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İş Birlikleri / Collaborations

Konferans İş Birlikleri / Conference Partners İş Ortakları / Official Partners Organizatör / Organiser

Konferans İş Birlikleri / Conference Partners İş Ortakları / Official Partners Organizatör / Organiser

Konferans İş Birlikleri / Conference Partners İş Ortakları / Official Partners Organizatör / Organiser

Konferans İş Birlikleri / Conference Partners

İş Ortakları / Official Partners

Organizatör / Organiser

EMITT 2019 Konferans İş Birlikleri alfabetik sıraya göre yerleştirilmiştir. 
EMITT 2019 Conference Parners are positioned in alphabetical order.
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EMITT Konferans Alanı Ana Sponsorluğu (Tek bir firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Lounge Main Sponsorship (A single company brand will be included.)

■ Üst düzey fikir liderliği ve markalaşma fırsatı yakalayabileceğiniz iş birliği fırsatını kaçırmayın.  

High level thought leadership and branding opportunity. 

■ Sektörün kıdemli katılımcılarını turizm eğilimleri, gelecek trendleri ve teknolojiler hakkındaki üst düzey stratejik tartışmalarda ağırlayın. 

Welcome senior attendees to high level strategic discussions about the future of tourism, trends and their technology.

■ Kendinizi bir endüstri fikir lideri olarak konumlandırarak kalabalıklar arasında fark yaratın ve hedef kitlenizle ayrıcalıklı bağlantı kurun.   

Stand out from the crowd as you position yourself as an industry thought leader and establish a privileged connection with your 

audience.

Sponsorluk Paket İçeriği / Package Includes:
■ Konferans Alanı giydirmelerinde ev sahibi direk firma logosuyla görünür olur. Fuar boyunca kurulu olacak ve konferanslara ev sahipliği 

yapacak alanın tüm giydirmelerinde ana sponsor farkı gösterilir. Ana sponsor firmanın marka gücüne dikkat çekmek için mesajlarda yer 

verilecek cümleye firmayla birlikte karar verilir. 

In the Conference Lounge branding, the hosting main sponsor will be visible directly with the company logo. The main sponsor difference 

will be shown in all dressings of the area that will be established during the fair and will host the conferences. In order to draw attention 

to the brand strength of the main sponsor firm, the sentence to be included in the messages is decided together with the firm.

■ EMITT 2020 Resmi Açılış Töreni’nde teşekkür plaketi verilir. 

A plaque of appreciation is presented at the EMITT 2020 Official Opening Ceremony.

■ TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi dış alanda yer alan ana giriş bayraklarında firma bayrağının yer alma hakkı verilir. 

Company flag to be placed on the main entrance flags at TÜYAP Fair and Congress Center outdoor area.

■ EMITT 2020 Resmi Fuar Kataloğu’nda bir tam sayfa ilan hakkı verilir. 

1 page AD usage on exhibition’s official catalogue.

■ Ziyaretçi Rehberi'nde 1 sayfa ilan hakkı verilir. 

1 page AD usage on visitor guides.

■ EMITT Konferans Alanı girişindeki host ve hostesleri giydirme hakkı – EMITT 2020 iş birliği ve etkinlik alanı adı gözükecek şekilde metin 

ve tasarıma birlikte karar verilir. 

The right to dress hosts and hostesses at the entrance of the EMITT Conference Lounge - the text and design are decided together so 

that the name of the EMITT 2020 cooperation and event area appears.

■ EMITT 2020 sponsorlar listesinde “Konferans Alanı Ana Sponsoru” başlığıyla logo kullanımı. 

Logo on EMITT 2020 Sponsors List under the name as “Conference Lounge Main Sponsor”.

 • 500 adet şehiriçi billboardlarda logo kullanımı. / Logo on 500 city billboards.

 • EMITT 2020 resmi açılış davetiyesinde logo kullanımı. / Logo on EMITT 2020 official opening invitation.

 • EMITT 2020 fuar giriş davetiyesinde logo kullanımı. / Logo on EMITT 2020 exhibition invitation

 • EMITT 2020 İstanbul toplu taşıma durakları posterlerinde logo kullanımı. / Logo on EMITT 2020 Istanbul public transport stops 

posters.

 • EMITT 2020 fuar girişi bina üstü bannerlarda logo kullanımı. / Logo on EMITT 2020 exhibition entrance building banner.

 • EMITT 2021 tanıtım broşürlerinde 2020 sponsorlarına teşekkürler bölümü – yurtdışı ve yurtiçi gidilen tüm fuar tanıtım 

çalışmaları ve kampanyalarında kullanılır. / Thanks to the 2020 sponsors section in EMITT 2021 promotional brochures - used in 

all exhibition promotion activities and campaigns that are visited in Turkey and abroad.
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EMITT Konferans Alanı Ana Sponsorluğu (Tek bir firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Lounge Main Sponsorship (A single company brand will be included.)

■ Web sitesinde etkinlik programı sayfasında logo kullanımı ve link verilmesi. 

Logo and the link on the event programme website.

■ Fuar içinde Konferans Alanı yönlendirmelerinde logo kullanımı. 

Logo on the Conference Lounge signage in the exhibition venue.

■ Etkinlik programı tanıtım emailinglerinde logo kullanımı. 

Logo usage within conference mailings.

■ Konferansla ilgili dijital iletişim çalışmaları kapsamında logo kullanımı. 

Logo usage within digital communication efforts regarding conference.

■ Basın bültenlerinde isminizin geçmesi. 

Name drop on press releases.

■ Şirketin tanıtıcı pazarlama materyallerinin Konferans Alanı’nda sandalyelerde dağıtılması. 

Distribution of company’s promotional marketing materials in the Conference Lounge as Seat Drop. 

■ Firma yetkilisinin Konferans Alanı açılış gününde 5-10 dakikalık karşılama konuşması yapması. 

Opportunity to give a 5/10-minute welcome address on Day 1 on the Conference Lounge. 

■ Firma yöneticisinin konuşmacı olarak bir panele katılma fırsatı (program içeriği ve akışı çerçevesinde İş Programı Direktörü ile 

görüşülerek panel üzerinde anlaşmaya varılacaktır). 

Opportunity for a speaker to participate in a panel discussion (panel to be agreed with Business Programme Director). 

■ Firma tarafından komple bir panel düzenleme fırsatı (program içeriği ve akışı çerçevesinde İş Programı Direktörü ile görüşülerek panel 

üzerinde anlaşmaya varılacaktır). 

Opportunity to organize a complete panel discussion (panel to be agreed with Business Programme Director).

■ Konuşmacı salonuna erişim ve üst düzey konuşmacılarla birebir tanışma şansı. 

Access to the Speaker's lounge.

■ Şirket temsilcisi ile röportaj yapılması ve web sitesinde yayınlanması. 

Company representative to be interviewed written and provide online Content in the event’s website.

■ Şirket temsilcisi ile fuar alanında videolu röportaj yapılması ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması. 

Company representative to be interviewed via video onsite and broadcast on social media accounts.

■ Konferans Sahnesinde sponsorlara teşekkür edilirken isminizin ana sponsor olarak geçmesi. 

Thanking of sponsors of the Conference Lounge.

■ Fuar ziyaretçisi konferans izleyicilerine sponsorluk banner’ı ile gönderilen teşekkür e-postası. 

Thank you email sent out to participants with area sponsorship banner.
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EMITT Konferans Alanı Ana Sponsorluğu (Tek bir firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Lounge Main Sponsorship (A single company brand will be included.)

Sponsorluğun Markanıza Faydaları / Package Benefits:
■ Kendinizi sektör öncüsü ve fikir lideri olarak konumlandırırsınız.  

Position yourself as an industry pioneer and thought leader.

■ Marka değerinizi yükseltirsiniz.  

Increase your brand value.

■ Hedefli pazarlama gücünden faydalanırsınız. 

Benefit from targeted marketing power.

■ Stratejik marka güçlendirme fırsatını yakalarsınız.  

Have the opportunity to strengthen your strategic brand reinforcement.

■ Katılımcılara doğrudan erişim, katılımcı kitle ile konuşma ve onları bilgilendirme şansı yakalarsınız.  

Have direct access to the participants, talk to the audience and inform them.

■ Şirketinizin gelişim ve deneyimini sergileyerek hedef kitlenizi etkilersiniz.  

Opportunity to showcase your company’s development and experience.

■ Kilit ziyaretçilerinizle doğru kesişme noktasında ve sektörün olağanüstü gündemini içeren özel bir iş programında bulunma fırsatı 

yakalarsınız. 

You will be positioned close to your key visitors in a dedicated business programme involving sector’s outstanding agenda.

■ Bilinen endüstri uzmanları ve fikir liderleri ile networking ve iş geliştirme fırsatları yakalarsınız.  

Enhanced business development opportunities and networking with sector experts.

■ İş gündeminize uyan anahtar sektör profesyonelleri ile özel iş bağlantıları oluşturma olanağı ile rakiplerinizden önde olursunuz. 

You will be ahead of your competitors with the ability to create custom business contacts with key industry professionals that match 

your business agenda.

■ Tanınmış endüstri uzmanları ve kanaat önderleri ile ağ oluşturma ve iş geliştirme fırsatlarını yakalarsınız. 

Have a chance for networking and business development opportunities with well-known industry experts and opinion leaders. 

■ Konferans Alanı Sponsoru olarak size ayrılacak ayrıcalıklı tanıtım hakkıyla alana gelen hedef kitlenizle biraraya gelmiş olursunuz. 

As the Conference Lounge Main Sponsor, you will come together with your target audience coming to the area with the privilege of 

promotion.

■ Neyin yeni olduğunu ve müşterilerinizin ihtiyaç duydukları şeylere ulaşmak için hizmetlerinizin nasıl yardımcı olabileceğini gösteren 

fırsat için lider buluşma noktası edinirsiniz. 

Get a leading meeting point for what's new and how your services can help you get what your customers need.

■ Yenilikçi tanıtımlarınızı sergileyerek kendinizi bir endüstri öncüsü ve düşünce lideri olarak konumlandırarak müşterilerinizin tutumlarını 

etkilersiniz.  

Impress your customers' attitudes by presenting your innovative promotions and positioning yourself as an industry pioneer and 

thought leader.

■ Ziyaretçilerle etkinlik programı sayesinde etkileşimli biraraya gelerek ilham olacaksınız. 

Inspire your audience by interacting with them through events programme.

■ En son endüstri trendlerine genel bakış fırsatını markanızla sunarsınız. 

Offer an overview of the latest industry trends with your brand.
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EMITT Konferans Alanı Ana Sponsorluğu (Tek bir firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Lounge Main Sponsorship (A single company brand will be included.)

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi dış alanda yer alan ana giriş 
bayraklarında firma bayrağının yer alma hakkı  

Company flag to be placed on the main entrance flags at  
TÜYAP Fair and Congress Center outdoor area

EMITT 2020 fuar girişi bina üstü bannerlarda logo kullanımı 
EMITT 2020 exhibition entrance building banner

EMITT 2020 Resmi Açılış Töreni’nde teşekkür plaketi verilir. 
A plaque of appreciation is presented at the EMITT 2020 Official Opening Ceremony

EMITT 2020 sponsorlar listesinde “Konferans Alanı Ana Sponsoru” başlığıyla logo kullanımı 
Logo on EMITT 2020 Sponsors List under the name as “Conference Lounge Main Sponsor”
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EMITT Konferans Alanı Ana Sponsorluğu (Tek bir firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Lounge Main Sponsorship (A single company brand will be included.)

Etkinlik Programı / Event Programme
Ulaşım Bilgileri / Transportation Info

Fuar Planları / Floor Plans
Katılımcı Listesi / Exhibitor List

Ziyaretçi Rehberi
Visitor Guide

30 Ocak / Jan. - 2 Şubat / Feb. 2020

EMITT 2020 Resmi Fuar Kataloğu’nda bir tam sayfa ilan hakkı 
1 page AD usage on exhibition’s official catalogue 

500 adet şehiriçi billboardlarda logo kullanımı
500 city billboards

Konferans Alanı brandinginde ev sahibi  firma logo görünümü
The hosting main sponsor will be visible directly with the company logo

EMITT 2020 resmi açılış davetiyesinde logo kullanımı
EMITT 2020 official opening invitation

EMITT 2020 İstanbul toplu taşıma durakları posterlerinde logo kullanımı
EMITT 2020 Istanbul public transport stops posters

Ziyaretçi Rehberi'nde 1 sayfa ilan hakkı 
1 page AD usage on visitor booklets 

• AKGÜN İSTANBUL OTEL

• ALBATROS HAGIA SOPHIA HOTEL

• ALBATROS PREMIER HOTEL

• ARMADA OLD CITY HOTEL

• ELITE WORLD BUSINESS FLORYA

• ELITE WORLD ISTANBUL

• ELITE WORLD PRESTIGE

• BW ERESIN TAXIM HOTEL

• ERESIN HOTELS SULTANAHMET

• ERESIN TAXIM PREMIER HOTEL

• ERESIN TOPKAPI HOTEL

• ESER DIAMOND HOTEL & CONVENTION CENTER 

• ESER PREMIUM HOTEL & SPA 

• GRAND ANT HOTEL

• GRAND HILARIUM HOTEL

• HOTEL GRAND ONS

• LE PETIT PALACE HOTEL

• THE GREEN PARK HOTEL TAKSİM

• TÜYAP PALAS

EMITT 2019
SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZLE...

Davetiye bir kişiliktir, satılamaz. 

• ALTAV

• ATAV

• BETUYAB

• BOYTAV

• ÇEŞTOB

• FETAV

• KAYTİD

• KETAV

• KETOB

• MASTOB

• TÜROB

• AKTOB

• ALTİD

• ATİD

• BAKTOD

• BODER

• ÇUKTOB

• DENTUROD

• ETİK

• FETOB

• GATOD

• GETOB

• GÜMTOB

• KATİD

• KAPTİD

• KODER

FUAR AÇILIŞ / KAPANIŞ SAATLERİ
31 Ocak 2019, Perşembe : 11:00 - 18:00
1 - 2 - 3 Şubat 2019 : 10:00 - 18:00

Ziyaret Saatleri
30 Ocak 11:00-18:00   I  31 Ocak - 1 ,2 Şubat 10:00-18:00 

30 - 31 Ocak 2020

1-2 Şubat 2020

EMITT'te
Dünyayı

Keşfe Çık!

www.emittistanbul.com
Ücretsiz Online Davetiye için10 Salon, 60.000 m2 Alan, 85  Ülke ve

Yüzlerce Turizm Merkezinden
5.000 Kurum ve Kuruluş

Organizatörİş OrtaklarıDestekleriyleBizi takip edin

EMITT 2020 Sponsorlarımıza Teşekkürlerimizle

DESTEKLERİYLE
• ALTAV

• ATAV

• BETUYAB

• BOYTAV

• ÇEŞTOB

• FETAV

• KAYTİD

• KETAV

• KETOB

• MASTOB

• TÜROB     

SPONSOR OTELLER

• AKGÜN İSTANBUL OTEL

• ALBATROS HAGIA SOPHIA HOTEL

• ALBATROS PREMIER HOTEL

• ARMADA OLD CITY HOTEL

• ELITE WORLD BUSINESS FLORYA

• ELITE WORLD ISTANBUL

• ELITE WORLD PRESTIGE

• BW ERESIN TAXIM HOTEL

• ERESIN HOTELS SULTANAHMET

• ERESIN TAXIM PREMIER HOTEL

• ERESIN TOPKAPI HOTEL

• ESER DIAMOND HOTEL & CONVENTION CENTER 

• ESER PREMIUM HOTEL & SPA 

• GRAND ANT HOTEL

• GRAND HILARIUM HOTEL

• HOTEL GRAND ONS

• LE PETIT PALACE HOTEL

• THE GREEN PARK HOTEL TAKSİM

• TÜYAP PALAS

PROFESYONEL ZİYARETÇİ SPONSORURESMİ HAVAYOLU GALA SPONSORLARITANITIM SPONSORUKURUMSAL SPONSORLAR HOSTED BUYER SPONSORLARI

TURİZM FUARI

30 Ocak - 2 Şubat 2020
TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ İSTANBUL

DESTEKLERİYLE

TAŞIMA SPONSORU TÜROFED ÜYELERİ
• AKTOB

• ALTİD

• ATİD

• 

BAKTOD

• BODER

• ÇUKTOB

• DENTUROD

• ETİK

• FETOB

• GATOD

• GETOB

• 

GÜMTOB

• KATİD

• KAPTİD

• KODER
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EMITT Konferans Oturum Sponsorluğu (Maksimum 6 firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Session Sponsorship (Maximum 6 company brands will be included.)

■ Stratejik markalaşma ve fikir liderliği ile trend belirleyicilik fırsatı yakalayın. 

Strategic branding and thought leadership opportunity. 

■ Üst düzey bir stratejik açık oturum sırasında uzmanlığınızı katılımcı kitlelere gösterin. 

Showcase your expertise to an engaged audience during a high-level strategic panel discussion.

■ Yeni hizmetlerinizi veya derinlemesine bir vaka çalışmanızı, geniş bir katılımcı kitlesine sergilemek için harika bir fırsat. Kalıcı bir etki 

bırakın ve şirketinizi sektörün fikir liderlerinden biri haline getirin. 

A great opportunity to showcase your new services or an in-depth case study to a wide audience of attendees. Leave a lasting 

impression and position your company as one of the industry’s thought leaders.

Sponsorluk Paket İçeriği / Package Includes:
■ Konferans Alanı’nda “Oturum Sponsoru” başlığıyla logo kullanımı. 

Logo on the Conference Lounge under the name as “Session Sponsor”.

■ Web sitesinde etkinlik programı sayfasında logo kullanımı ve link verilmesi. 

Logo and the link on the event programme website. 

■ Etkinlik programı tanıtım emailinglerinde logo kullanımı.  

Logo usage within conference mailings. 

■ Ziyaretçi kitapçıklarında logo kullanımı.  

Logo usage on visitor booklets. 

■ Konferans Sahnesinde sponsorlara teşekkür edilirken isminizin geçmesi.  

Thanking of sponsors of the Conference Lounge.

■ Konferans alanında sponsorlu oturumdan önce şirketin tanıtım materyallerinin dağıtımı.  

Distribution of company’s promotional materials before the sponsored session in the Conference Lounge.

■ Fuar ziyaretçisi konferans izleyicilerine ilgili oturum sonrasında sponsorluk banner’ı ile gönderilen teşekkür e-postası.  

Thank you email sent out to participants regarding sponsored sessions.

■ Seçili ve fuar alanı yetkililerince onaylı Roll Up kullanımı (Sponsorlu oturum sırasında).  

Roll up usage in selective and approved areas at Conference Lounge during sponsored session.

■ Firma yöneticisinin sponsorlu oturuma konuşmacı olarak katılma fırsatı (program içeriği ve akışı çerçevesinde İş Programı Direktörü ile 

görüşülerek panel üzerinde anlaşmaya varılacaktır). 

Opportunity for a speaker to participate in a panel discussion (panel to be agreed with Business Programme Director). 

■ Şirket temsilcisi ile röportaj yapılması ve web sitesinde yayınlanması.  

Company representative to be interviewed written and provide online Content in the show’s website.

■ Şirket temsilcisi ile fuar alanında videolu röportaj yapılması ve sosyal medya hesaplarında yayınlanması. 

Company representative to be interviewed via video onsite and broadcast on social media accounts.

EMITT FORUM EMITT FUTURE EMITT  
MARKET ME!

EMITT  
4.0

EMITT  
FOCUS

EMITT  
#INSTATRAVEL
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EMITT Konferans Oturum Sponsorluğu (Maksimum 6 firmaya yer verilecektir.)

EMITT Conference Session Sponsorship (Maximum 6 company brands will be included.)

Sponsorluğun Markanıza Faydaları / Package Benefits:
■ Pazardaki yenilikleri ve ürünlerinizin müşterilerinizin ihtiyaçlarına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek için öncü bir buluşma noktası 

edinirsiniz.  

Get a leading meeting point for the opportunity to show what's new in the market and how your products can help your customers to 

get what they need.

■ Önemli ziyaretçiler, rakiplerinin yanında fark yaratmak için sizden ipuçları öğrenirler.  

Key visitors will learn tips  from you to differentiate themselves from their rivals. 

■ Hedefli pazarlama gücünden faydalanırsınız. 

You benefit from targeted marketing power.

■ Stratejik marka güçlendirme fırsatını yakalarsınız.  

You will have the opportunity to strengthen your strategic brand reinforcement.

■ Katılımcılara doğrudan erişim, katılımcı kitle ile konuşma ve onları bilgilendirme şansı edinirsiniz. 

Direct access to attendees and chance to speak to and inform an engaged audience.

■ Şirketinizin gelişim ve deneyimini sergileyerek hedef kitlenizi etkilersiniz.  

Opportunity to showcase your company’s development and experience.

■ Bilinen endüstri uzmanları ve fikir liderleri ile networking ve iş geliştirme fırsatları yakalarsınız.  

Enhanced business development opportunities and networking with sector experts.

■ Konferans Oturum Sponsordan biri olarak size ayrılacak ayrıcalıklı tanıtım hakkıyla alana gelen hedef kitlenizle biraraya gelmiş 

olursunuz. 

As one of the Conference Session Sponsor, you will come together with your target audience coming to the area with the privilege of 

promotion.
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EMITT Show Sahneleri Sponsorluğu 
EMITT Show Stages’ Sponsorship

■ Ziyaretçilerin alana ilk girdiği noktada ilk gördükleri alanda prestijli konumlanma.  

Prestigious positioning in the first area visitors see at the first entry point.

■ Marka bilinirliğini güçlendirme.  

Strengthening brand awareness.

Sponsorluk Paket İçeriği / Package Includes:
■ Sponsor olunan sahnede logo kullanımı.  

Logo on the sponsored Show stage.

■ Web sitesinde etkinlik programı sayfasında logo kullanımı ve link verilmesi.  

Logo and the link on the event programme website. 

■ Etkinlik programı tanıtım emailinglerinde logo kullanımı.  

Logo usage within conference mailings. 

■ Ziyaretçi kitapçıklarında logo kullanımı.  

Logo usage on visitor booklets. 

■ Sponsorlu sahnede şovları izlemeye duran ziyaretçilere firma broşürü dağıtımı Konferans alanında sponsorlu oturumdan önce şirketin 

tanıtım materyallerinin dağıtımı.  

Distribution of company’s promotional materials to the audience who stop by the shows at the sponsored stage. 

■ Fuar ziyaretçisi şov sahnesi izleyicilerine sponsorluk banner’ı ile gönderilen teşekkür e-postası.  

Thank you email sent out to audience that watched shows at the sponsored stage. 

Sponsorluğun Markanıza Faydaları / Package Benefits:
■ Marka bilinirliğinizi arttırırsınız. 

Increase brand awareness.

■ Rakiplerinizden ayrıcalıklı konumlanırsınız. 

Position yourself privileged from your competitors.

■ Ulusal ve uluslararası katılımcıların şovlarına ev sahipliği yaparak prestijiniz olur.  

You gain prestige by hosting the shows of national and international exhibitors.

■ Markanızı keyifli bir ortamda hedef kitlenizle buluşturun.  

Showcase your brand to an engaged audience in an entertaining environment.

■ Kültür elçisi olduğunuzu vurgulayın. 

Highlight that you are a cultural ambassador.

ULUSAL KATILIMCILAR SHOW SAHNESİ

SHOW STAGE FOR NATIONAL EXHIBITORS

ULUSLARARASI KATILIMCILAR SHOW SAHNESİ

SHOW STAGE FOR INTERNATIONAL EXHIBITORS



19 Mayıs Cad. No.3 Golden Plaza Kat:7
Şişli 34360 İstanbul / Türkiye

Tel +90 212 233 97 54 | Fax +90 212 266 70 10
www.ite-turkey.com | info@ite-turkey.com

www.emittistanbul.com

Bizi Takip Edin / Follow Us

emittistanbul

emitt_istanbul

emitt_istanbul

emittistanbul.com/Linkedin

Bölgenin en hızlı büyüyen  Turizm Fuarı
The Fastest Growing Tourism Exhibition In The Region

Size özel iş birliği fırsatları ve sponsorluk ayrıcalıklarını öğrenmek için:
Contact to learn tailored collaboration opportunities and sponsorship privileges:

Hacer Aydın
EMITT İstanbul Fuar Direktörü  / EMITT Istanbul Event Director

Hacer.Aydin@hyve.group

24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020’de
Varlığınızla Fark Yaratmak mı İstiyorsunuz?

Interested In Boosting Your Presence at  
24th East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition EMITT 2020?


