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H

estourex’in ikincisi 5-8 Nisan 2018
tarihinde Antalya ANFAŞ EXPO Center’da
gerçekleştirilmiştir. Hestourex, Aktuel
Expo Şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmiş
olup, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

H

estourex Kongre ve Fuarı, profesyonel iş
geliştirme toplantılarıyla, ikili işbirliklerinin
geliştirildiği Türkiye’nin Sağlık, Spor
ve Alternatif Turizm alanındaki potansiyelini
tanıtmak amacıyla kurulan en geniş kapsamlı
uluslararası iş geliştirme platformudur.

H

estourex’in amacı, Türkiye’nin sağlık, spor ve
alternatif turizm altyapısını ve kapasitesini
tüm dünyaya tanıtmaktır. Alım heyetleri ve
katılımcılar arasında işbirliği ve yeni iş anlaşmaları
yapılmasını sağlayarak yurdumuzun katma değeri
yüksek hizmet ihracatına katkıda bulunmaktır.

B

u uluslararası iş geliştirme platformu aynı

zamanda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında
sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında
yeni stratejik ortaklıklar kurulmasını ve bu
konularda karşılıklı görüş alışverişini geliştirip
sinerji yaratarak, yurdumuza doğrudan yatırımın
teşvik edilmesini de sağlamaktadır.

U

luslararası iş geliştirme etkinliğinin (B2B)
ikincisi, geliştirilen özel yazılımın yardımıyla
daha verimli geçmiş, toplamda 50.387 iş
görüşmesi ve global networking imkanlarıyla bu
alandaki en geniş kapsamlı etkinlik konumunu
devam ettirmiştir. Hestourex her yeni fuarda ikili iş
görüşmeleri programının kapsam ve verimliliğini
arttırmak için yıl boyunca araştırmalarını
sürdürerek, alım heyetleri, katılımcılar ve her
ülkeden sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde
bulunmaktadır.
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İstatistikler

253 fuar katılımcı firma/kurumları,
165 ülkeden 5017 alım heyeti

H

estourex 2018’de özellikle hastaneler,
klinikler, sağlık turizmi işletmecileri, oteller,
spor tesisleri, havayolları, seyahat acentaları,
spor turizmi ve alternatif turizm şirketleri başta
olmak üzere 253 katılımcı şirket ve kurum stand
açıp, ikili iş görüşmelerine katılmıştır.
Hestourex Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Turizm Fuarı
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V

alilikler, belediyeler, kalkınma ajansları
da bölgesel tanıtıma katkıda bulunmak
ve hizmet ihracatı yapabilecek başka
şirket ve kurumları da tanıtmak amacıyla fuara
standla katılmıştır. Dernekler, vakıflar, üniversiteler
Hestourex’in sağlık, spor ve alternatif turizm
alanındaki imkanlarından faydalanarak yeni iş
anlaşmaları imzalamışlardır.

O

rganizasyona
davet
edilen
alım
heyetleri seyahat acenteleri, dernekler,
özel hastaneler, devlet hastaneleri,
klinikler, spor federasyonları ve spor kulüpleri
temsilcilerinden oluşmuştur. Bu geniş kapsamlı
platformda dünya çapında tanınma, iş birlikleri
geliştirme ve anlaşmalar yapma imkanı
bulmuşlardır.
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AÇILIŞ TÖRENİ

F

uarın açılışı hükümet organlarının üst düzey yetkilileri, çeşitli ülkelerin diplomatları ve üst düzey
yöneticilerin katılımıyla, Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu tarafından gerçekleştirildi. Açılış
töreninde valiler, bakanlık temsilcileri, büyükşehir belediye başkanları, meclis üyeleri, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği başkanı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve
üyeleri ile Türk iş adamları ve firma temsilcileri katılmışlardır.

H

estourex açılışı, üst düzey yetkililerin ve saygın otoritelerinin görüş ve düşüncelerini paylaşımı
ile sürmüştür. Konuşmacılar, Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Sn. Emin
Çakmak, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, AKTOB - Akdeniz Turizm Otelciler Birliği
Başkanı Sayın Erkan Yağcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya, Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel, Milletvekili Sayın Gökçen Özdoğan Enç, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ve Antalya Valisi Sayın Münir
Karaloğlu olmuştur.
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FUAR

A

nfaş Antalya Expo Center’da gerçekleşen Hestourex 2018, 253 adet fuar katılımcı şirketi ve
165 ülkeden gelen 5017 alım heyeti ile hedefine ulaşmış ve yine büyük bir başarıya imza
atmıştır. Ayrıca 50.387 planlanmış iş görüşmesi ile orta ve uzun vadede 20 milyar TL yeni iş
potansiyeli yaratılmış olup, fuarın yanı sıra panel tartışmaları, bölgesel forumlar ve B2B toplantıları ile
önde gelen Türk hastaneleri, sağlık hizmet sağlayıcıları, sağlık kuruluşları, spor federasyonları, oteller ve
alternatif turizm iştirakleri biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalamıştır. Diğer ulusal
ve uluslararası profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra yurtdışından davet edilen alım heyetleri Afrika, Orta
Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Asya ve Uzak doğu (SAARC dahil)’dan olmuştur..

F

uar, tüm büyük hastanelerin, sağlık merkezlerinin, spor ve alternatif turizm iştiraklerinin katılımıyla
sektörden çok olumlu tepkiler almıştır.
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B2B GÖRÜŞMELERİ

F
B

uar sırasında gerçekleştirilen toplam 50.387 planlanmış iş görüşmesi ile Türkiye ve davet edilen
ülkelerden gelen sektör paydaşları arasında değerli iş bağlantıları ve işbirlikleri oluşturulmuştur.

6

u uluslararası iş geliştirme toplantıları (B2B oturumları) Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Bağımsız
Devletler Topluluğu (BDT) ve Asya (SAARC dahil) bölgelerinden gelen 165 ülkeden alım heyetleri
ile düzenlenmiş ve uluslararası paydaşlarla işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
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KONFERANS / PANEL

U

luslararası panel tartışmaları iki gün süresince Anfaş Antalya Expo Center Konferans salonlarında
gerçekleştirildi. Sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarındaki firmaların ve STK’ların yöneticileri,
ilgili kurum ve kuruluşların karar mercileri, tıp doktorları, ulusal ve uluslararası sağlık hizmetleri
sunan firmaların temsilcileri, sektörde tanınan konuşmacılar sunumlar yapmışlardır. Düzenlenen panel
tartışmalarında en iyi uygulamalar ve sektöre ait güncel bilgiler paylaşılmıştır. Ayrıca geniş kapsamda
Türkiye’nin turizm segmentleri açısından dünyaya sunduğu çeşitli hizmet ve fırsatlar da sergilenmiştir.
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TESİS ZİYARETLERİ
HASTANE ZİYARETLERİ
Fuarın son gününde yurtdışından gelen alım heyetleri için hastane ziyaretleri düzenlenmiş ve üst düzey
tıbbi cihazlarla donatılmış Türk hastane altyapısının en üst düzeyde gösterilmesi ve Türkiye’nin sağlık
sektöründeki potansiyelinin sergilenmesi sağlanmıştır. Tesis ziyaretleri sırasında, yabancı alım heyetleri
tarafından, sağlık turizmi hizmetlerinde yabancı dil engeli konusu gündeme getirilmiş; hastanelerin
uluslararası hasta koordinatörleri, hastane müdürleri, doktorlar ve hemşireler ile görüşülmüştür.

SPOR TESİSLERİ
Golf ve futbol başta olmak üzere ülkemizde gelişme potansiyeli olan tenis ve salon sporları ile ilgili
alım heyetleri Antalya bölgesindeki spor ve konaklama tesislerini ziyaret etmiştir.

ŞEHİR GEZİSİ
Fuarın son gününde alım heyetleri için antik Perge şehri, Antalya Kaleiçi ve dünyaca ünlü Düden
Şelaleleri gezisi düzenlenmiştir.
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KOKTEYL / GALA YEMEĞİ

Y
A

oğun günlük fuar ve kongre programından sonra tüm paydaşlarımızın ve farklı ülkelerden gelen
alım heyetlerimizin iyi vakit geçirmesini sağlamak adına The Land of Legends Theme Park’da
muhteşem bir kokteyl parti ve canlı müzik ile başlayıp özel ışık ve dans gösterisiyle devam eden
bir gece organize edilmiştir.
lım heyetleri ve stand katılımcılarının davetli olduğu gala yemeği Concorde De Luxe Resort
Otel’de Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşma ile başlayıp, Türk
sanatçıların canlı performansı eşliğinde devam etmiştir.
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MEDYA

U

luslararası medyada, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya,
Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Çin, Finlandiya,
Pakistan ve İngiltere gibi farklı ülkelerden Hestourex hakkında haberler yayımlanmıştır. Ayrıca,
uluslararası dergilerde sağlık turizmi ve spor turizmi sektörleri ile ilgili Hestourex’i konu alan makaleler
yer almıştır.
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MEDYA
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MEDYA
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Duyurular, Haber Bültenleri, Makaleler, Röportajlar
RUSYA:
http://expert-travels.ru/ru/2018/04/13/hestourex-world-health-sport-tourism-congress-exhibition-in-antalya-turkey-2018/
https://90-days.ru/news/171-90-days-hestourex-2018.html
http://xn----otbbufhifdgs.xn--p1ai/press-reliz/associaciia-ozdorovitelnogo-tyrizma-prinimaet-ychastie-v-mejdynarodnom-kongresse-hestourex-2018-vv-tyrcii.html
http://imtaa.org/ru/news/assotsiatsiia-agentstv-o-vystavke-hestourex-i-perspektivakh.html
http://profi.travel/articles/35343/details
DAĞISTAN:
http://bashlarov.ru/novosti/vsemirnyj-kongress-i-vystavka-hestourex-2018
BEYAZ RUSYA:
http://www.tio.by/info/novosti/v_antale_vnov_proshel_hestourex/
ABHAZYA:
http://www.apsnypress.info/news/abkhazskaya-delegatsiya-vpervye-prinyala-uchastie-vo-vsemirnom-kongresse-vystavke-hestourex/
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20180411/1023645458/abxaziya-uchastvovala-v-medicinskom-forume-v-turcii.html
KAZAKİSTAN:
http://kazakhstan-kmv.ru/news/hestourex-2018-turtsiya/
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/04/12/93880
http://med.uz/riv/news/detail.php?ID=61984
https://bnews.kz/ru/news/bolee_20_kazahstanskih_klinik_prinimaut_uchastie_v_vistavke_medturizma_v_turtsii?utm_source=fb&utm_
medium=post&utm_campaign=ka
https://liter.kz/ru/news/show/44757-_kazahstanskie_medorganizacii_budut_uchastvovat_na_vystavke_v_antale
https://abctv.kz/ru/news/kazahstan-nameren-zarabatyvat-na-medturizme-do-1-milliarda-tenge-v-god
https://ru.sputniknews.kz/society/20180416/5311885/kazakhstan-turkey-medturizm.html
ÖZBEKİSTAN:
https://www.gazeta.uz/ru/2018/04/08/hestourex/
AZERBAYCAN:
https://news.az/articles/economy/130180
https://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_joins_HESTOUREX_2018_international_tourism_fair_in_Turkey-1153469
TACİKİSTAN:
http://www.dialog.tj/news/tadzhikskie-vrachi-posetili-turetskuyu-meditsinskuyu-vystavku-hestorex-2018
KUZEY KIBRIS:
http://pio.mfa.gov.ct.tr/en/trnc-to-attend-hestourex-world-health-sport-and-alternative-tourism-exhibition/
FİNLANDİYA:
http://www.smal.fi/events/HESTOUREX-%E2%80%93-2nd-World-Health-Sport-Tourism-Congress--Exhibition,-5-842018,-Antalya/
lw3wjrxe/83f34c88-f709-4f86-af55-7be55a7774c5
PAKİSTAN:
http://www.chitraltimes.com/en/2018/04/08/tourism-potential-gilgit-baltistan-highlighted-leading-health-sports-tourism-event-turkey/
https://pamirtimes.net/2018/04/08/officials-and-tour-operators-from-gilgit-baltistan-attend-hestourex-congress-and-exhibition-in-turkey/
https://tribune.com.pk/story/1680916/1-hestourex-exhibition-g-b-showcases-culture-turkey/
https://idgb.gog.pk/2018/04/17/delegation-from-gb-visited-antalya-turkey-in-order-to-participate-in-the-hestourex-congress-and-exhibition/
BAE / Dubai:
http://tourismturkey.ae/en/hestourex-world-health-sport-tourism-congress-exhibition-in-antalya
ALMANYA:
https://gce-agency.com/hestourex-gesundheit-sport-und-touristikmesse-2018-laedt-nach-antalya-ein/
ÇİN:
http://tc.hnntv.cn//jcpd/zglyxw/lyxw2018/28871537.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0
BİRLEŞİK KRALLIK:
https://issuu.com/murattas/docs/avrupagazete_egazete_20_nisan_2018
http://www.avrupatimes.com/sports/hestourex-second-world-health-sport-tourism-congress-exhibition-h9340.html
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Katılımcı Yorumları
“Size en iyi dileklerimi iletmek isterim ve Nisan 2018’de
Antalya’da düzenlenen Hestourex Fuarı’na katıldığım
için çok mutlu olduğumu ve onur duyduğumu bildirmek
isterim. Çok verimli bir şekilde düzenlenmiş olan etkinlik
sayesinde bir çok değerli ortakla tanışma ve önemli iş
bağlantıları kurma şansı elde ettim.
Gelecek yıl bu etkinlikte yer almayı umuyor ve fuarın
organizatörlerine ve sponsorlarına en iyi dileklerimi
sunuyorum.”
Dr. Yury Sigov
“Abroad” ABD Büro Şefi ve “Business People” dergisi
yazarı
Washington DC, ABD

“Hestourex, yeni profesyonel ilişkiler geliştirmek isteyen
ve tesisler arayan spor ve sağlık uzmanları için çok yararlı
bir etkinlik. Hestoreux’in standlarda görüşme imkanı ile
birlikte özel B2B toplantıları ve gala yemeği gibi farklı
formatlar içermesi harika. Zamanla bu etkinliğin daha da
önemli ve daha da etki bırakır bir organizasyon olacağına
inanıyorum. ”
Tatiana Tatarintseva
golf.ru - Editor Baş Yardımcısı
RUSYA

“Bu kongre ve fuarın yarattığı iş fırsatlarından ve edindiğim
harika deneyimlerden çok etkilendim. Görüştüğüm ve
teklif aldığım bazı Türk tedarikçi firmalarını takip etmeyi
amaçlıyorum”
Dody Prianto Kamaruddin
Go2Golf - Direktör
ENDONEZYA

“Düzenlediğiniz harika organizasyon için size tekrar
teşekkür ederim. Sağlık, spor ve turizm konuları
mükemmel bir şekilde harmanlanmıştı.
FİFA Maç acentası olarak tüm çalışma arkadaşlarım
adına (Hestourex 2018) bu mükemmel organizasyon için
teşekkürlerimi sunarım”
Kouki Walid
FIFA Maç Acentası, FIFA Spor Aracı Kurumu
TUNUS

“İkincisi yapılan Hestourex, sağlık turizmi alanında yeni
girişimler başlatmak için ne kadar önemli ve başarılı
olduğunu açıkca göstermiştir. Ulusal sınırların ötesine
geçen bu fuarın desteğiyle, gelecekte şirketler, projeler,
inisiyatif sahipleri ve sektörle ilgili gruplar arasında
kurumsal bağlantı geliştirmek mümkün olacaktır.
Hestourex
yakın işbirlikleri oluşturmak için fırsat
sunmaktadır. “
Lutz Lungwitz
Alman Wellness Federasyonu- Başkan
ALMANYA
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“Antalya’da yapılan HESTOUREX – Dünya Sağlık, Spor
ve Alternatif Turizm Kongre ve fuarı yüksek seviyedeki
program ve organizasyonuyla tüm dünyadan gelen
alıcılar ve ziyaretçiler için birçok iş imkanı sundu.”
Ella Ovchar
Expert Travels / Health & Wellness Blog Yazarı / Rusya
Sağlık Turizmi Konseyi Üyesi (RHTC)
RUSYA

Katılımcı Yorumları
“Sadece güzel ülkeniz için değil aynı zamanda biz
katılımcılar açısından da network oluşturmak için faydalı bir
fuar oldu. Umarız katılımımız beklentilerinizi karşılamıştır.
Sunduğunuz bu fırsatı kullanarak organizasyonunuz ve
katılımcılarınızla karşılıklı iş ilişkisi oluşturmaya çalıştık.
Şirketim ve kendim adına verimli ve harika organizasyon
için teşekkür ederim. “
Dr. F. Firouzi
FG-Trading GMBH- Direktör
ALMANYA

“Bu önemli projeye sizin desteğinizle dahil olduğumuz
için çok gururlu ve mutluyuz., teşekkür ederiz. Hestourex
sayesinde şirketimizin gelişimi ve işbirliği oluşturabilmesi
için mükemmel iş bağlantıları oluşturduk. Bir sonraki
Hestourex Kongre ve Fuarına da katılmayı umuyoruz. “

“Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık
Geliştirme Merkezi, Hestourex 2018’e katılım daveti için
içten teşekkürlerini sunmaktadır. Yenilikçi sağlık turizmi
teknolojileri ile ilgili bilgi kapsamımızı genişletme fırsatı
yakaladık. Ayrıca bu organizasyona katılmak bizim için
ortak proje organizasyonlarında gelecekte yapılabilecek
işbirlikleri için önemli bir fırsat olmuştur.
Aiman Iskakova, MD, PhD
Sağlık Bakanlığı Sağlık Geliştirme Merkezi - Genel
Direktör Yardımcısı
KAZAKİSTAN

Ninela Orman
Travelin d.o.o. - CEO
BOSNA HERSEK
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Partnerlerimize ve destekçilerimize
teşekkürlerimizle

Fuar Resmi Havayolu
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Ana Partner

Antalya’da
Hestourex Dünya Sağlık Spor Turizmi
Kongre & Fuarı
4-7 Nisan 2019’da
görüşmek üzere
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AKTÜEL EXPO ULUSLARARASI FUARCILIK TIC. LTD. ŞTI
Mehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı Aspendos İş Merkezi
No.69/C Muratpaşa / ANTALYA
Tel:
Email:
Website:

+90 242 248 22 38
info@hestourex.com
www.hestourex.com

www.instagram.com/hestourex/
www.facebook.com/HESTOUREX/
twitter.com/hestourextr
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