
 

  
İSTANBUL LANCEERT “COOL” PROMOTIECAMPAGNE 
Verkeersbureau Turkiye zet Istanbul internationaal in schijnwerpers 

  

Den Haag, 11 maart 2022. Het is al een van 's werelds meest prominente reisbestemmingen. Toch 
pakt Istanbul uit met een nieuwe “Cool Campagne” waarin de grootste stad van Turkiye zijn 
buitengewone kunst, cultuur, gastronomie en shoppingmogelijkheden deelt in drie coole promotiefilms. 
Onder het motto “Istanbul is the new cool” worden lokale gastronomie, shopping en kunst in drie 
commercials uitgelicht. Deze zullen digitaal en via televisie wereldwijd in een groot aantal landen 
worden uitgezonden. In Nederland op de zenders van NPO en RTL. In België worden VTM, Vitaya, 
Q2, RTL en TF1 ingeschakeld. 

De stad die nooit slaapt 
Uit diverse lezersonderzoeken afgelopen jaar door toonaangevende publicaties wereldwijd blijkt dat 
Istanbul structureel hoog eindigt in lijstjes van topbestemmingen van consumenten. 
Kunst is een van de drie cool-thema’s. Zowel de rijke geschiedenis van de stad als de snel groeiende 
scene van lokale en internationale kunstenaars maakt haar tot een smeltkroes van kunstvormen. 
Kunststad Istanbul varieert van 'het achtste wereldwonder' Hagia Sophia tot het nieuwe Atatürk 
Cultureel Centrum met het İstanbul Modern en Santral İstanbul en een veelheid aan kunst- en 
cultuurevenementen, zoals de Contemporary Istanbul Art Fair en het Beyoğlu Culture Route Festival. 

    

 

Smaak en shoppen zijn ook cool 
De keuken van Istanbul is gevormd door haar talrijke beschavingen. Met een veelheid aan 
gastronomische tradities en invloeden vanuit Europa en Azië. Van thee in tulpvormige kopjes, een 
verrukkelijke meze aan de boorden van de Bosporus of het wereldberoemde Turks fruit. Van 
verrassend streetfood tot sterrenrestaurants. 
Winkelen is in İstanbul een ongeëvenaarde belevenis. Haar historische bazaars behoeven geen 



toelichting. De Grand Bazaar is een van 's werelds oudste overdekte winkelcentra. Fashionista’s 
bezoeken de vele boetiekjes met kleding van Turkse ontwerpers of struinen in de wijken Taksim en 
Nişantaşı naar creaties van internationale vermaarde designermerken. 

Kijk naar een preview van Taste in Istanbul, Shopping in Istanbul of Art in Istanbul. 

 

Over Turkiye: 
Gelegen in het Middellandse Zeegebied 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 de verschillende klimaten, de natuur en de gastronomie dis is  beïnvloed door 
de diversiteit van vele beschavingen door de eeuwen heen. Gelegen op het kruispunt van culturen, 
heeft Turkije een kenmerkende kunst- en modecultuur, een synthese tussen tradities en modernisme. 
De zeer dynamische shopping- en entertainmentgelegenheden trekken bezoekers van overal ter 
wereld.  
Turkiye heeft sinds 2020 in de gehele toeristische en gastvrijheidssector het ‘Safe Tourism Program 
Certification' programma geïmplementeerd. 

Kijk voor meer informatie op: 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. 

 

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