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Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı

SATEF  2016 SEYAHAT ACENTALARI VE 
TEDARİKÇİLERİ FUARI

5-6 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya Cam Piramit’te düzenlemeyi planladığımız SATEF 2016 Seyahat 
Acentaları ve tedarikçileri Fuarı'na Tedarikçileri fuarımıza katılmaya, acentaları ve büyük tedarikçileri 
sponsor olarak SATEF 2016 Fuarı'nı desteklemeye davet ediyoruz.

SATEF 2016 Fuarı'nı Seyahat Acentaları ve Tedarikçileri'nin ticaret hacminin büyümesine, sunulan 
hizmet ve üründe kalitenin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenliyoruz. Fuarımızın  kısa bir 
tanıtımını, katılım imkanlarını  ve sponsorluk seçeneklerini tüm bunların karşılığında sunulan tanıtım 
imkanlarını size bu dosyada sunmaktayız. 

Sizleri de katılımcılarımız ve sponsorlarımız arasında görmeyi arzu ediyoruz

FUARIN VİZYONU

Ülkemize gelen turistlere, standart tur paketinin 
dışında ekstra olarak satılan  eğlence, alışveriş, 
tur gibi   veya acentelerin sıkça kullandıkları 
ihtiyaçlar arasında, transfer, yakıt, bakım gibi  
hizmet ve ürünlerin tedarikçileri ile turizm 
acentelerini yılda bir kez bir araya getirerek, 
yıllık anlaşmalarını yapacakları,  ürünler ve 
hizmetlerde kalite farklılıkları ve seviyesi  fiyatların 
dengesi  gibi temel konuları konuşacakları, 
tarafların birbirine fayda sağlayacakları fuarı 
organize etmek.

FUARIN MİSYONU

Ülkemize gelen turistlere satılan ekstra hizmet 
ve ürünlerin tedarikçileriyle turistleri getiren 
acentelerin yıllık ticari buluşmasını düzenlemek.
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ACENTALARIN BU BULUŞMAYA NEDEN İHTİYACI VAR ?

• Turizm esnafı ile kısa bir zamanda görüşerek yıllık anlaşmaları yapmak için
• Aynı konuda farklı tedarikçilerle tanışmak için
• Tedarik konularındaki kalite farkını kıyaslamak ve kaliteyi arttırabilmek için
• Tedarik konularındaki fiyat farkını görmek ve bir fiyat dengesi oluşturabilmek için
• Tüm tedarikçilerle aynı ortamda toplu halde görüşebilmek için 

TEDARİKÇİLERİN BU BULUŞMAYA NEDEN İHTİYACI VAR ?

• Acentalar ile kısa bir zamanda hızlıca görüşerek yıllık anlaşmaları yapmak için
• Farklı ve yeni acentalarla tanışmak için
• Rakiplerle kalite farkını kıyaslamak ve kaliteyi arttırabilmek için
• Rakiplerle fiyat farkını görmek ve bir fiyat dengesi oluşturabilmek için



5 - 6 Şubat 2016
Antalya Cam Piramit

4

Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı

Turizmi hissetmeye davet ediyoruz
SATEF Turizm tedarikçilerini, esnafları ve operatörleri bir araya getiren, ürün yelpazesini genişleten, 
ürünleri çeşitlendiren, iyileştiren, paylaştıran, vizyonunuzu genişleten en önemli adımdır. Gelecek on 
yıllar bu adımlarla şekillenecektir. Sizleri turizmi hissetmeye davet ediyoruz. 

Ferit Turgut
SAYD Yön. Kur. Başk. Yrd.
Kesit Travel Genel Müdür

Tüm acentalarla mevcut olan işbirliklerini yenileyebileceklerdir
Seyahat acentaları olarak, hızla değişen iş dünyamızda meydana gelen talep farklılıklarına SATEF 
Fuarı’nın desteğiyle daha hızlı cevap verme imkanımızın olacağına inanıyorum.  
SATEF Fuarı sayesinde, nadide ülkemizin farklı güzellikleri içinde hizmet veren değerli partnerlerimizi 
hem bir arada görecek, hem de planlamalarımızı hızlı bir şekilde değerlendirme fırsatımız 
olacaktır. Ayrıca fuar vesilesiyle, partnerlerimiz diğer tüm acentalarla mevcut olan işbirliklerini 
yenileyebileceklerdir.

Cengiz Yılmaz
SAYD Yön. Kur. Üyesi
Xenia Travel Gen. Müd.

Herkesi SATEF Fuarına bekliyoruz
Seyahat Acentaları olarak bizler tedarikçilerle yıllık anlaşmalarımızı genellikle Şubat – Mart aylarında 
farklı rotalarda, farklı tedarikçilerle görüşerek yapıyoruz. Bazen aynı konuda daha fazla tedarikçilerle 
tanışmaya ihtiyaç duyduğumuz da oluyor. Hal böyle olunca da SATEF gibi bir organizasyon yıllık 
Tedarik anlaşmalarımız için bizi çok önemli bir zahmetten kurtarıyor. Bu vesile ile Seyahat acentaları 
ile buluşmak isteyen tüm tedarikçilerimizle tanışmak ve yıllık anlaşmalarımız yapmak üzere tüm 
tedarikçilerimizi SATEF Fuarı'ndan yer satın alarak katılmaya davet ediyoruz.

Hamit Kuk
SAYD Yön. Kur. Genel Sekreter
Passo Tur / Managing Director

Yeni ürünler ve yeni teklifler bulmak ümidindeyim
Ticaret hacmiyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan sektörümüzün Seyahat Acentaları ile 
hizmet sağlayıcılarını bir araya getiren SATEF şimdiden heyecan veriyor. SATEF Seyahat Acentaları 
ve Hizmet sağlayıcıları bir araya getirip karşılıklı görüşmeler ve neticesinde anlaşmalar yapılan bir 
platform olmaktan öte Rekabet ve Servis kalitesinin de yükselmesine katkı sağlayacaktır. DSC 
Management olarak mevcut partnerlerimi bu vesile ile görüp anlaşmalarımı yapmanın yanı sıra yeni 
hizmet sağlayıcılar ile tanışıp yeni ürünler ve yeni teklifler bulmak ümidindeyim.

Sefa Altınay
SAYD. Yön. Kur. Başkanı
CEO DSC Management

Kaliteyi fuarda konuşalım, birlikte yükseltelim
Seyahat Acentaları olarak bazen aynı rotada, aynı fiyata farklı kalitede hizmetlerle ve ürünlerle 
karşılaşıyoruz. Bazı tedarikçilerimiz misafirlerimizi verdikleri hizmetlerle mutlu ederken bazı tedarikçiler 
de düşük kalitede hizmet ve ürünlerle müşterilerimizi üzebiliyor. Tüm tedarikçilerimizi fuarda kaliteyi 
görüşmeye, kaliteyi yükseltemeye davet ediyoruz. Gelin sektörde kaliteyi birlikte yükseltelim.

Mehmet Özseren
SAYD Yön. Kur. Sayman
Meeting Point Operasyon Müd.



Bu Sezon
Kiminle Çalışıyoruz ?

5

Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı

Sizin bizden, bizim sizden haberimiz yok
İşte bu yüzden SATEF Fuarı'na katılmak hepimiz için çok elzem . Yıllardır  gemimizin rotasını şifahen 
üçüncü şahıslardan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirledik. Kimi zaman eksik ,kimi zaman yanlış, 
çoğu zaman da iç güdülerimizle hareket ettik.Tüm bunlara gerek yok artık ! Verdiğiniz hizmetin 
niteliği niceliği,türü ve volümü ne olursa olsun, gelin birbirimizi tanıyalım,ortak stratejiler  belirleyelim 
başarılara bilinçli olarak adım atalım. En azından yılda bir kez olsun kendinizi, sansürsüz, aracısız ve 
özgün olarak ifade edin.
Aramıza şimdiden hoş geldiniz.

Yusuf Gülhan
SAYD Yön. Kur. Üyesi
Deha Turizm Operasyon Müd.

Anlaşmalardan dolayı yaşadığımız sıkışıklık ve kargaşayı minimuma düşürecek
Seyahat Acentaları ile Sektör Tedarikçilerini buluşturmayı amaçladığımız SATEF - Seyahat Acentaları 
ve Tedarikçileri Fuarı'nda sizleri ve tüm sektör paydaşlarını aramızda görmekten büyük memnuniyet 
duyacağım. Kış dönemlerinde anlaşmalardan dolayı yaşadığımız sıkışıklık ve kargaşayı minimuma 
düşürecek olan Fuar organizasyonu Antalya’nın turizm ürün envanterinin oluşturulması yönünde 
içinde bulunduğumuz sektöre büyük katkılar sağlayacaktır.
Değerli katılım ve katkılarınız, Antalyamızın marka destinasyon hedefleri arasında yer alabilmesi için  
büyük önem taşımaktadır.
 
Mehmet GEM                     
Engin Havacılık - LMFC Turizm

Geleceğimizi birlikte oluşturalım
Çok değerli Partnerlerimiz!
Sizleri bugüne kadar ya bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bir rehber tavsiyesiyle aradık ve bulduk 
veya bizim için en doğrusunu sandığımız partneri bulduğumuzu sandık. Artık sizlerin en doğrusu 
olup olmadığınızı bize gösterecek çok önemli bir imkanınız var. Gelin bu imkanı hem sizin için hem 
de bizim için hep birlikte kullanalım. Hepimizin olmasını arzu ettiğimiz bu organizasyona katılıp destek 
vererek geleceğimizi birlikte oluşturalım. Buyrun SATEF'e! 

Onur Özer
SAYD Yön. Kur. Üyesi
Meeting Point COO

Türkiye Turizminin kalbi Antalya’da ; Antalya’nın kalbi de SATEF’te atıyor 
Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla  buluşup, turizmin her alanında ve her düzeyinde mevcut ilişkilerinizi 
pekiştirmek ve yeni grup, oluşum, şirket ve kişilerle görüşüp tanışmak; bilgi görgü ve deneyimlerinizi 
paylaşmak ; mevcut ticari bağlantılarınıza yenilerini eklemek  için bulunmaz fırsat. SATEF Fuarı'nın 
tarihlerini şimdiden not edin.

Halit Bozabalı
SAYD Yön. Kur. Üyesi 
Bozabalı Turizm A.Ş. Yön. Kur. Başkanı - Lüksemburg Fahri Konsolosu

Turizmi birlikte büyütelim, birlikte büyüyelim
Turizm camiasını, birlikte daha güçlü partnerlikler kuracağımız ve daha güzel yarınlara ilerleyeceğimiz 
SATEF Fuarı'na bekliyoruz. Turizmi birlikte büyütelim, birlikte büyüyelim.

Rafi Rafioğlu
SAYD Yön. Kur. Üyesi
İş Geliştirme Direktörü
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HEDEF KATILIMCI PROFİLİ
Eğlence
• Atv
• Aqua Parklar
• Balon
• Bisiklet Turu
• Dalış Okulları
• Hamam
• Kayak Turu
• Masaj
• Paintball
• Rafting
• Spa
• Teleferik
• Tematik Parklar

Alış Veriş
• Alışveriş Merkezleri
• Çömlek
• Dericiler
• Halıcılar
• Kuyumcular
• Optikçiler
• Reçelciler
• Saatçiler
• Şarap
• Tekstil Ürünleri
• Yöresel Hediyelik Eşyalar
• Yöresel Müzik
• Yöresel Tekstil Ürünleri
• Yöresel Yiyecek, İçecek
• Zeytinyağı, Zeytin

Etkinlikler
• Animasyon Hizmetleri
• Evcil Hayvan Festivalleri
• Festivaller
• Gösteri Grupları
• Gösteri Merkezleri
• Tiyatro Festivalleri
• Türk Geceleri
• Yöresel Gösteriler

Turlar 
• Arkeolojik Turlar
• Boğaz Tekne Turları
• Denizli Pamukkale Turu
• Gulet Turu
• Jeep Safari
• Kapadokya Turu
• Lykia Yürüyüşü
• Şehir Turları
• Tekne Turu
• Üzüm Bağları Turu

Konaklama
• Butik Oteller
• Yol Üstü Oteller

Yiyecek İçecek
• Barlar
• Cafeler
• Uzun Yol Dinlenme Tesisleri
• Yöresel Restaurantları

Seyahat
• Akaryakıt
• Araç Kiralama
• Araç Takip Sistemleri
• Filo Kiralama
• Havayolu Şirketleri
• Helikopter Kiralama
• Minibüs Kiralama
• Otobüs Şirketleri
• Uçak Kiralama
• VIP Transfer

Lojistik
• Araç Bakım Şirketleri
• Bankalar, Pos Makineleri
• Gsm Operatörleri
• İnsan Kaynakları Hizmetleri
• Lastik Firmaları
• Matbaalar
• Organizasyon Şirketleri
• Ödeme Sistemleri
• Prodüksiyon Şirketleri
• Reklam Şirketleri
• Ses Işık Sahne Organizatörleri
• Sigorta Şirketleri
• Teknoloji Firmaları
• Ticket Firmaları

Sağlık Hizmetleri
• Ambulans Hizmetleri
• Bakım Merkezleri
• Hastaneler
• Güzellik Merkezleri
• Sağlık Hizmetleri

Kurumlar
• Turizm Sektör Kurumları
• İlgili Devlet Kurumları

Basın
• Turizm Sektör Basını

Diğer
• Emlakçılar
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ZİYARETÇİ  PROFİLİ

FUAR  PROFİLİ

Tüm Türkiye'deki seyahat acentaları 
sahipleri, yöneticileri ve operasyon 
müdürleri
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1. Açık Hava mecraları
• Billboard, Megalight, Otobüs Giydirme 
2. Gazeteler
• Ulusal gazeteler, Ulusal gazetelerin Akdeniz 
    ekleri
3. Dergiler
• Sektörel ulusal dergiler, kurumların dergileri
4. Afiş ve Davetiye Dağıtımı
• Potansiyel katılımcı firmalara, sektör 
    derneklerine, Sektör kurumları, sektör 
    dergilerine afiş dağıtımı
5. Internet
• Türkçe SATEF Web Sitesi www.satef.org
6. E-mail Marketing  
• 15 günde bir SATEF-Bülten gönderimi: 
• Tedarikçilere, Potansiyel katılımcı firmalara,  
• İlgili sektör mensuplarına 
• Seyahat Acentaları Sahipleri, Yöneticileri ve 
    Operasyon Müdürlerine
7. Sosyal medya
•  www.facebook.com/satef.org
• www.twitter.com/satef.org 
• Linkedin.com/satef.org
8. Internet Banner
• Sektör haber portalları, sektörel derneklerin 
    siteleri, Destekleyen kurumların siteleri
9. SMS Davetleri  
• Potansiyel katılımcı firmalara,
• İlgili sektör mensuplarına organizatör   
    tarafından SMS gönderimi

REKLAM TANITIM ÇALIŞMALARI
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Dünyanın en çok 5 yıldızlı otel ve turistik 
işletmelerinin bulunduğu şehirlerden biri olan 
Antalya; fuar ziyaretçilerine yüksek konforlu 
otellerde ekonomik olarak konaklama imkanı 
sağlamaktadır.

Antalya ulaşımı kolay bir şehirdir. Antalya 
Uluslararası Havalimanı'na; Avrupa, Rusya, 
Türkî Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'dan 130' un 
üzerinde şehirden, direkt veya bağlantılı olarak 
250'nin üzerinde sefer ulaşmaktadır. Ayrıca her 
sezon, İstanbul- Antalya arası düzenli olarak 
20'den fazla tarifeli sefer, diğer şehirlerden de 
düzenli direkt seferler bulunmaktadır.

Antalya keyifli bir şehirdir. Gerek havalimanından 
gerekse konaklanan otellerden fuar alanına 
ulaşım oldukça kolaydır. Bu sayede zamanınızı 
trafikte harcamaz, iş ve tatil keyfini birlikte 
yaşarsınız.

NEDEN ANTALYA ? SATEF NEDEN ANTALYA'DA?

Antalya’daki Turizm altyapısı sebebi ile her yıl Antalya’ya 12.000.000 üzerinde turist gelmektedir.
Bu turistleri getiren acentelerin büyük bir kısmı Antalya merkezlidir.  Gelen misafirilerin bir kısmı 
Antalya çıkışlı Anadolu kültür turlarına katılmaktadır. Antalya’da kalan misafirlerin bir kısmı da her 
şey dahil otellerin dışına çıkıp Antalya’da farklı tatil olanaklarından yararlanmak istemektedir. Bu 
sebeplerle fuarımızı Antalya’da başlatmaktayız.

ANTALYA CAM PİRAMİT
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Satef Fuarı’nda firmanızı, ürünlerinizi ve 
hizmetlerinizi daha iyi tanıtmanız için size birçok 
sponsorluk seçeneği sunuyoruz. Sponsorluk 
seçenekleri ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat teklifi 
almak için bize ulaşabilirsiniz. 

Kayıt Masası Sponsorluğu

Fuar alanına ziyaretçi girişi, görevli arkadaşlar 
tarafından fuar alanı girişine konumlandırılacak 
bilgisayarlı kayıt sistemiyle gerçekleştirilecektir. 
Arzu eden firmalar, kayıt masasının arkasındaki 
dijital fonda markalarının ve/veya şirketlerinin 
logolarına yer verebilir veya sponsorluklarını 
en iyi şekilde ifade eden şık bir tasarımla fonu 
kullanabilirler. 

Yaka Kartı Sponsorluğu

Yaka kartları, girişte bilgisayar sistemine kayıt 
yaptıran her ziyaretçiye bir adet verilecektir. Bu 
yaka kartının ön yüzünde fuarın adı, tarihleri ve 
ziyaretçinin adı soyadı, katıldığı şehir ve mesleği 
yazacaktır. Bir de fuar alanına turnikelerden 
geçişi sağlayan barkod bulunacaktır. Yaka 
kartının arka yüzünde ise sponsor olan firmanın 
veya firmaların marka ve/veya isimlerine yer 
verilecektir.

Kıyafet Sponsorluğu

Fuar alanı girişinde tüm ziyaretçilerin ve 
katılımcıların önünden geçtiği bir ziyaretçi kayıt 
bölgesi bulunacaktır. Bu bölgede fuara giren 
ziyaretçilerin kaydı görevli host ve hostesler 
tarafından alınacaktır. Arzu eden firmalar, bu 
kayıt masasında görevli host ve hosteslere 
şirketlerinin ve/veya markalarının kıyafetlerini 
giydirebilirler.  

Boyun İpi Sponsorluğu

Girişte bilgisayar sistemine kayıt yaptıran her 
ziyaretçiye yaka kartıyla birlikte bir boyun ipi 
verilecektir. Arzu eden fuar katılımcısı, boyun 
ipine şirket logosunun veya isminin baskısını 
yaptırarak boyun ipi sponsoru olabilir. 

Web Sitesi Banner Reklamı

www.satef.org adresinde fuarımızın web sitesi 
yayınlanmaktadır. Web sitemizin ana sayfasının 
alt kısmında, iç sayfalarda sağ bölümlerde 
banner reklamlar yayınlamak mümkündür. 

SATEF 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

www.satef.com

Powered By 

Fuar Hakk›nda    Kat›l›mc› Merkezi    Ziyaretçi Merkezi    Etkinlikler    Sektör    Bas›n Odas›    iletiim    ARA
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RENSEF Online Katılımcı El Kitabı 
sistemine giri yapmak için kullan›c› ad›
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B2B Florplant
İkili Görüşmeler Sistemi Nedir? 
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E-MAIL ADRESİ

KAYDET
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KATILIMCILARIMIZDAN HABERLERFUARDAN HABERLER

B1 B2 B3 B4
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Fuar Hakk›nda    Kat›l›mc› Merkezi    Ziyaretçi Merkezi    Etkinlikler    Sektör    Bas›n Odas›    iletiim    ARA

ONLINE KATILIMCI EL KİTABI

RENSEF Online Katılımcı El Kitabı 
sistemine giri yapmak için kullan›c› ad›
ve ifreniz ile aa¤›daki formu kullanarak 
sisteme giri yapabilirsiniz. Herhangi bir 
sorunda +90 242 323 51 10 numaral› 
telefondan bizi arayabilirsiniz.

Şifre hatırlatma

Kullanıcı adı Şifre Giriş

Online Katılımcı El Kitabı Nedir?

RENSEF İKİLİ GÖRÜȘME SİSTEMİ

B2B Florplant
İkili Görüşmeler Sistemi Nedir? 

Ülke                   1              0             0
Ülke                   1              0             0
Ülke                   1              0             0
Ülke                   1              0             0
Ülke                   1              0             0

Program    Katılımcı   Görüșme   Oran

E-BÜLTEN KAYIT FORMU

Florplant On Line Davetiyelerini almak 
ve E-Bültenimize abone olmak için, a
a¤›daki kutuya E-Posta adresinizi 
yazman›z yeterlidir. 

E-MAIL ADRESİ

KAYDET

FLORINDEX

Kat›l›mc›lar› faaliyet alanlar›na göre 
listelemek ve detayl› firma bilgilerine
ulamak için Florindex'e t›klay›n.

FlorIndex

KATILIMCILARIMIZDAN HABERLERFUARDAN HABERLER

B1 B2 B3 B4
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Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı

E-Bülten Banner Reklamı

Her 15 günde bir fuarımızın e-mail bülteni sektör 
mensuplarına gönderilmektedir. Web sitemizde 
yayınlanan haberlerden derlenen e-mail 
bültende fuarla ilgili tanıtımlar, reklam çalışmaları 
gibi haberlere yer verilmektedir. E-bültenimizde 
banner reklamlar yayınlamanız mümkündür. 

Gala Yemeği Sponsorluğu

Fuarın katılımcılarına, davetli basın mensuplarına 
ve kurum yöneticilerine yönelik daha etkin bir 
sunum yapmak isteyen katılımcılar Fuar’ın Gala 
Yemeği’ne tamamen veya kısmen sponsor 
olabilirler.

Katalog Reklamları

Fuarda katılımcılara bedelsiz dağıtmak,  
ziyaretçilere satmak üzere, fuar sonrasında da 
fuarın sonucu olarak önümüzdeki senelerin 
organizasyonlarına ışık tutması için her fuarda 
bir fuar kataloğu yayınlanmaktadır. Fuara katılan 
tüm firmalar, bedelsiz olarak kendilerini bir bilgi 
sayfası ile fuar kataloğunda tanıtmaktadırlar. 
Arzu eden firmalar veya markalar, bilgi sayfasının 
dışında kendi ajanslarına hazırlattıkları bir 
reklam sayfasıyla bedeli karşılığında kendilerini 
tanıtabilirler. 

Açılış Kokteyli Sponsorluğu

Cam Piramit Fuar alanının bahçesinde, girişinde, 
alt kat fuayesinde, toplantı salonlarında kokteyl 
düzenleyecek nezih ortamlar bulunmaktadır. 
Bu ortamlarda fuarın 1. akşamı bir açılış töreni 
düzenlenmektedir. Fuarın katılımcılarına, davetli 
basın mensuplarına ve kurum yöneticilerine 
yönelik daha etkili bir sunum yapmak isteyen 
katılımcılar Açılış Kokteyli Sponsoru olabilirler. 

Fuar Çantası

Fuar katılımcılarına fuar esnasında 2 adet fuar 
çantası dağıtılacaktır. Arzu eden firmalar, fuar 
çantası üzerinde kendi şirket isimlerine ve/veya 
logolarına yer verebilirler. 

Salon Sponsorluğu

Cam Piramit Fuar alanının alt katında 4 adet 
konferans ve toplantı salonu bulunmaktadır. 
Bu salonlardan biri 350 kişilik ve tiyatro 
düzenindedir. İkincisi, 450 kişilik ve düz 
zemindir. Diğer ikisi oturma düzenine göre 60 
– 90 kişiliktir. Salonlarda yeterli havalandırma, 
soğutma ve ısıtma altyapısı mevcuttur. SATEF 
Forum bu salonlarda düzenlenecektir. Arzu 
eden firmalar bu salonların isim sponsorluğunu 
alabilirler. Salon isminin yanı sıra, firma ve/
veya marka adı salonun içindeki görsellere de 
yerleştirilebilir. 

SATEF 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ
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