
 

Internationale toeristische kopstukken te gast in Turkiye 

Den Haag, 7 april 2021. Istanbul is op 6-7 april gaststad voor het Luxury Mice Networking 
Event, met deelnemers van naam en faam in de internationale toeristische en MICE sector. 

Turkiye loopt met haar Safe Tourism Certification Program voorop in de inspanningen voor veilig 
reizen tijdens de huidige pandemie. Met het initiëren van business-to-business evenementen als dit en 
het samenbrengen van beleidsmakers en leiders in de toeristische sector ondersteunt het land de 
toeristische ontwikkeling wereldwijd. 

Aan de met dit doel georganiseerde workshop wordt deelgenomen door prominente 
toerismeprofessionals als Terry Dale, President United States Tour Operators Association, Bob 
Duglin, Vice-President American Society of Travel Advisors, Thomas Klein, Treasurer Wellness 
Tourism Association, en Erik Wolf, Executive Director World Food Travel Association. 

      

 

Ook toonaangevende reisorganisaties wereldwijd zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
workshop, die een uitstekende mogelijkheid biedt tot het leggen of versterken van contacten, het 
delen van kennis en ervaringen, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om Turkiye’s hotspots te 



(her)ontdekken. En om vanuit nauwe samenwerking gericht aan gezamenlijke oplossingen tijdens en 
na de pandemie te werken. 

 

Over Turkiye: 
Gelegen in het Middellandse Zee-gebied en met de beroemde Bosporus als verbinding tussen het 
Aziatische en Europese continent, is Turkiye een unieke bestemming en een hub voor culturele 
interactie. Voeg daarbij haar perfecte klimaat, inspiratie door haar geschiedenis, natuur en 
gastronomie, beïnvloed door de diversiteit van vele beschavingen door de eeuwen heen. Gelegen op 
het kruispunt van culturen, heeft Turkiye een een kenmerkende kunst- en modecultuur, een synthese 
tussen tradities en modernisme. De zeer dynamische shopping- en entertainmentgelegenheden 
trekken bezoekers van overal ter wereld. 

Voor meer informatie bezoekt u https://www.goturkiye.com/ 

Over TGA: 
TGA draagt zorg voor de promotie van Turkiye als toonaangevend merk voor binnen- en buitenlands 
toerisme. Met focus op concreet en abstract, natuurlijk, cultureel, biologisch en door de mens gemaakt 
erfgoed van Turkiye en het verbinden in korte en lange termijn communicatie-/marketingactiviteiten om 
het belang van toerisme in de nationale economie te vergroten en om de servicekwaliteit te 
optimaliseren. TGA is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle promotionele, marketing en 
communicatie activiteiten ter ondersteuning van Turkiye’s toeristische doelstellingen, het vermarkten 
van haar toeristische producten wereldwijd en het ontwikkelen van het toeristisch aanbod vanuit de 
strategie en beleidslijnen van het Ministerie van Cultuur en Toerisme. 

Over Safe Tourism Certification Program: 
Turkiye implementeerde het ‘Safe Tourism Program Certification’ voor het reisseizoen 2020. Het 
programma, dat direct werd overgenomen door belangrijke marktpartijen in het toerisme, benoemt een 
groot aantal maatregelen die geïmplementeerd moeten worden in eet- en drinkgelegenheden, vervoer 
en accommodaties, zodat gezondheid en veiligheid van medewerkers en gasten – zowel locaal als uit 
het buitenland – verzekerd zijn. 

 

Voor meer informatie/niet voor publicatie: 
Travelproof; 0182 – 550531, Harry.Betist@travelproof.nl of jo.maassen@travelproof.nl  
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