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EMITT, katılımcı sayısını geçen yıla oranla yüzde 25 arttırdı.

Dünya turizm profesyonelleri
EMITT 2018’de bir araya geliyor
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 22. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat Fuarı – EMITT, 25 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek. 80’in üzerinde ülkeden 5.000 firma ve markayı bir araya getirmeyi
hedefleyen EMITT 2018, geçen yıla oranla katılımcı sayısını şimdiden yüzde 25 artırdı. Turizm
sektörüne ışık tutan EMITT, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler
Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında
düzenlenecek. Fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Fuar süresince düzenlenecek olan Hosted Buyer ( davetli tur operatörü) Programı’na bu yıl
Asya, Avrupa, Uzakdoğu, Latin Amerika dahil 81 ülkeden 550 davetli tur operatörü katılacak.
Program ile uluslararası alanda yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları
oluşturan EMITT 2018, bu yıl 70.000 ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan
EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat Fuarı – EMITT; 25 – 28 Ocak 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşecek. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava
Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara
dünyanın dört bir tarafından katılım hızla devam ediyor. Geçen yıla oranla katılımcı sayısını yüzde
25 artıran EMITT 2018’e 81 ülkeden turizm profesyonelinin gelmesi hedefleniyor.
Hosted Buyer (davetli tur operatörü) Programı’nın bu yıl da devam ettiği fuar, turizm sektörü
temsilcilerine uluslararası alanda iş geliştirme, yeni satın alma, yeni iş ve iş birliği fırsatları
yaratıyor. Program dahilinde Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden 550 davetli
tur operatörünün katılması bekleniyor.
EMITT 2018’e gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten ITE Turkey Turizm &
Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın: “Ülkemiz turizm sektörü yükselişini
sürdürürken, sektörde önemli bir role sahip EMITT fuarı da katılımcı sayısını artırmaya ve

bünyesine yeni ülkeler katmaya devam ediyor. EMITT, sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya
turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi… Fuara daha dört ay olmasına
rağmen katılımcı sayımızı geçen
yıla oranla yüzde 25 artırmayı başardık. Fuar yaklaştıkça bu sayının yüzde 30’a kadar çıkacağını
düşünüyoruz. Fuarımız turizm sektörü temsilcilerini dünyanın dört bir yanından gelen
meslektaşlarıyla buluşturuyor. Bu yıl da Hosted Buyer (davetli tur operatörü) Programı’nı
düzenliyoruz. Program kapsamında fuarda bu yıl 81 ülkeden 550 sektör temsilcisini ağırlayacağız.
Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden firmalar EMITT’e yoğun ilgi gösteriyor ve
programa başvuruda bulunuyor” dedi.
Hacer Aydın “Katılımcı olarak fuarımızda yer alacak ülkeler bu yıl da renkli etkinlikler ile
ülkelerini tanıtmaya çalışacak EMITT Türkiye’nin tüm bölgelerinin kültürel zenginliklerinin de
tanıtıldığı bir platform.. Biz de kendi yörelerimize özgü etkinliklerle ülkemizin tüm bölgelerini
Dünya’ya bir kez daha tanıtacağız. Türkiye’nin EMITT’te ayrıca otel destek ekipmanlarının
bulunduğu salonumuzu bu yıl daha da büyüttük. Böylece sektöre hitap eden bu firmalar daha geniş
bir platforma ulaşmış olacak. Bunun yanı sıra Kış turizmi Özel Bölümü, Outdoor Turizmi Özel
Bölümü tatil tutkunları için yüzlerce seçenek sunacak.” dedi.
Her yıl dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden, turizm profesyonellerini, turizm belde ve
kuruluşlarını, ziyaretçilerle buluşturan EMITT, bu yıl da 25 – 28 Ocak 2018’de Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.
www.emittistanbul.com
EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş., enerji, iş makinaları, gıda, mobilya,
kırtasiye, promosyon, su ve atıksu arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından beri fuarlar
düzenlemektedir. Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un küresel bilgi ağı, tecrübesi ve global işbirliklerinin de desteğiyle EUF
A.Ş.; EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı), EURASIA RAIL (Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı
Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), ISTANBUL RAIL TECH (İstanbul Demiryolu Teknolojileri Fuar ve Konferansı) ve
WORLDFOOD ISTANBUL’u (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) gerçekleştirmektedir.
ITE Turkey Hakkında
ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen,
uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar organizasyonları düzenleyen
ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve Platform Uluslararası Fuarcılık şirketlerinden
oluşmaktadır.
Yapı, turizm, kozmetik, gıda, demiryolu teknolojileri, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider fuarlarını düzenleyen
ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı ITE Group’un küresel ağından
alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre aktararak, düzenlediği fuarlarda
yeni iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor.
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