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THIS EXHIBITION IS BEING ORGANIZED UNDER THE CONTROL OF “THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF
TURKEY”, IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO. 5174

Thanks to our Supporters

About Hestourex

Destekçilerimize Teşekkürlerimizle

Hestourex Hakkında

The third edition of HESTOUREX 2019 was held between 4th - 7th April 2019, at ANFAŞ EXPO Center,
Antalya, Turkey. The event was organized by the Aktuel Expo Company under the auspices of the
Presidency of The Republic of Turkey and it is supported by the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of
Culture and Tourism, Ministry of Industry and Technology, Ministry of Health, Ministry of Youth and
Sports, Ministry of Trade
Hestourex’in üçüncüsü 4-7 Nisan 2019 tarihinde Antalya ANFAŞ EXPO Center’da gerçekleştirilmiştir.
Hestourex, Aktuel Expo Şirketi tarafından Türkiye Cumhuriyeti umhurbaşkanlığı himayesinde
düzenlenmiş lup, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
Hestourex is Turkey’s first and only
multidisciplinary platform established with the
aim to introduce Turkey’s potential in Health,
Sport and Alternative Tourism and developing
a sustainable tourism all around the year.
Hestourex, Türkiye’nin Sağlık, Spor ve Alternatif
Turizm alanındaki potansiyelini tanıtmak ve tüm
yıl boyunca sürdürülebilir bir turizm geliştirmek
amacıyla kurulan ilk ve tek multidisipliner platformdur.

International Partners / Uluslararası Partnerler

Hestourex has started and rooted his place from the last two years and has already became an
International Hub for business generation.
Hestourex, son iki yıldan beri yeni iş olanakları için Uluslararası Merkez olarak sektörde yerini almış ve
güçlenmeye başlamıştır.
/ hestourex

www.hestourex.com

info@hestourex.com

/ hestourex

www.hestourex.com

info@hestourex.com

Exhibition Area

Facts & Figures

Fuar Alanı

İstatistiki Bilgiler
The exhibition received an overwhelming response from the
industry globally, with participation from all major hospitals,
healthcare centres, sports and alternative tourism associates,
regional development agencies and hotels.. Besides, The Ministry
of Youth & Sports of The Republic of Turkey and 30 Sports
Federations were represented withing Hestourex
Fuar, tüm büyük hastanelerin, sağlık merkezlerinin, spor ve alternatif turizm iştiraklerinin katılımıyla sektörden çok olumlu tepkiler
almıştır. Ayrıca Hestourex’de Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı,
30 Spor Federasyonunun katılımıyla temsil edilmiştir.

It was comprised of exhibition, panel discussions, regional forums and B2B meetings and attracted
participation from all leading Turkish hospitals, medical facilitators, wellness organizations, sports
federations, hotels and alternative tourism associates. Invited foreign delegates were from Europe,
Central Asia, Africa, Middle East and South and East Asia including SAARC apart from other national
and International professional visitors.
fuarın yanı sıra panel tartışmaları, bölgesel forumlar ve B2B toplantıları ile önde gelen Türk hastaneleri, sağlık hizmet sağlayıcıları, sağlık kuruluşları, spor federasyonları, oteller ve lternatif 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
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There were 307 exhibiting companies who presented
and promoted exclusive medical services and expertise
in healthcare, mainly from hospitals, clinics, sport tourism
operators, sport facilites, hotels, airlines, tour and travel
companies. Many more companies, brands, destinations and
products & services in the international health tourism and
sport tourism were represented in the exhibition area..
This organization had the benefit of a worldwide recognition
and appreciation by the help of its scale in terms of
participation and potential business development.
Hestourex 2019’da özellikle hastaneler, klinikler, sağlık turizmi işletmecileri, oteller, spor tesisleri, havayolları, seyahat
acentaları, spor turizmi ve alternatif turizm şirketleri başta
olmak üzere 307 katılımcı şirket ve kurum stand açıp, ikili iş
görüşmelerine katılmıştır. Valilikler, 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..
Bu geniş kapsamlı platformda dünya çapında tanınma, iş
birlikleri geliştirme ve anlaşmalar yapma imkanı bulmuşlardır.
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Buyer & B2B Programme

Buyer & B2B Programme

Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmesi Programı

Hestourex with its well-organized Hosted Buyer Program and B2B Platform creates new
business collaborations, while building network and strategic partnerships between the
industry professionals
Hestourex iyi organize edilmiş Alım Heyeti Programı ve B2B Platformu ile, sektör profesyonelleri arasında ağ oluşturarak ve stratejik ortaklıklar kurarak yeni işbirlikleri yaratmalarına olanak
sağlamaktadır.

Alım Heyeti ve İkili İş Görüşmesi Programı

The total 57.213 scheduled business meetings were held during the event which
resulted in valuable business tie-ups and cooperation between the industry
stakeholders from all around the world. The concept behind this program is to
develop a strategic partnership that paves a roadmap of concrete opportunities
in the field of medical, holistic healthcare, sports & alternative tourism sectors
between Turkey and participating countries.
Fuar sırasında gerçekleştirilen toplam 57.213 planlanmış iş görüşmesi ile Türkiye
ve davet edilen ülkelerden gelen sektör paydaşları arasında değerli iş bağlantıları
ve işbirlikleri oluşturulmuştur.. Bu programın ana amacı, Türkiye ile katılımcı ülkeler
arasındaki tıbbi ve bütünsel sağlık, spor ve alternatif turizm sektörleri alanında
somut fırsatlara yol açan stratejik ortaklıklar geliştirmektir.

This year 6000 Professional Participants and visitors from 165 countries took part in the
International exhibition.
Bu yıl 165 ülkeden 6000 Profesyonel Katılımcı ve ziyaretçi fuarda yer aldı.
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Panel Discussions

Interactive Presentations

Panel Konuşmaları

İnteraktif Sunumlar

On the first day of the exhibition,
sports tourism was discussed. The
session moderated by Fuat AKDAĞ,
for the topic “the current situation
of sports tourism in the country and
what should be done in the world”.

In the interactive presentation area prepared within the fair, presentations were made by our Development Agencies to introduce the values of our country.
Fuarımızın içerisinde hazırladığımız interaktif sunum alanında, Kalkınma Ajanslarımız tarafından
ülkemizin değerlerinin tanıtıldığı sunumlar gerçekleştirildi

Fuarımızın ilk günü spor turizmi
konuşuldu. Spor turizminin ülke
genelinde geldiği nokta ve dünya
geneline bakıldığında neler yapılması
gerektiğinin konuşulacağı toplantının
oturum moderatörlüğü Fuat AKDAĞ
tarafından gerçekleştirildi.

Panel participants were Ahmet TEMURCI T.C. Ministry of Youth and Sports General Director of International Organizations and External Relations, Prof.Dr. Dr. Korkmaz Adam Burdur Mehmet Akif Ersoy
University Rector Osman AYIK Turkey Hoteliers Federation President Shamil Yaşacan Sports Tourism
Association President, Görkem DÖNMEZ Gloria Sports Arena general manager and sporting director.
Gerçekleştirilen panele Ahmet TEMURCİ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Prof. Dr. Adem Korkmaz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü,
Osman AYIK Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Şamil YAŞACAN Spor Turizmi Birliği Başkanı,
Görkem DÖNMEZ Gloria Sports Arena Genel Müdür ve Sportif Direktör konuk oldu.
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Gala Dinner

Giant Move in Sports Tourism

Gala Yemeği

Spor Turizminde Dev Hamle

At the end of the busy exhibition
program, Turkish live music attracted
great attention from our guests at the
gala night held at the Maritim Pine
Beach Hotel for our foreign delegates.

Within the framework of our country’s 2023 vision, we have
made a huge move in Sports Tourism for 70 million dollars
revenue of 70 million tourists.
Republic of Turkey The Ministry of Youth and Sports and 30
sports federations opened booths at the exhibition. Sports
federations’ authorities and sports agencies from many
countries came to Antalya to meet with our sports federations
and sports tourism companies. such as Azerbaijan, Estonia,
Lithuania and Russian Athletics Federation, Egypt and
Malaysia International Cycling Association, Greece, Russia and
Germany Volleyball Federation, Uzbekistan and Tunisia Golf
Federation, Iran Football Federation, Bosnia and Herzegovina
and Cyprus Tennis Federation...
Our federations participated in our exhibition with a special
design booth of over 1000 m2 also held many activities such
as basketball tournament, mini volleyball, ski simulation, tennis,
handball, shooting and hockey experience.

Yoğun geçen fuar pogramının
sonunda Maritim Pine Beach
Otelde yurtdışı alım heyeti için
gerçekleştirilen gala gecesinde
Türkçe canlı müzik misafirlerimizden
büyük ilgi gördü.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflediğimiz, 70
milyon turist 70 milyar dolar gelir için Spor Turizminde dev bir
hamle gerçekleştirdik.
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 30 spor federasyonumuz
fuarda stant açtı. Birçok ülkeden spor federasyonlarının
yetkilileri ve spor acenteleri, bu fuarda spor federasyonlarımız
ve spor turizmi firmalarıyla görüşmek üzere Antalya’ya geldi.
Azerbaycan, Estonya, Litvanya ve Rusya Atletizm Federasyonu,
Mısır ve Malezya Uluslararası Bisiklet Birliği, Yunanistan, Rusya
ve Almanya Voleybol Federasyonu, Özbekistan ve Tunus Golf
Federasyonu, İran Futbol Federasyonu, Bosna Hersek ve Kıbrıs
Tenis Federasyonu …
Fuarımızda 1000 m2’nin üzerinde özel tasarım stant ile yer alan
federasyonlarımız da fuar süresince basketbol turnuvası, mini
voleybol, kayak simülasyonu, tenis, hentbol, atıcılık ve hokey
deneyimi gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Hestourex gala dinner opening
speeches were made by Emin Çakmak, president of Turkish Healthcare
Travel Council and Ozan Kaya director
of Hestourex - Aktuel Expo.
Hestourex gala gecesi açılış
konuşmaları Türkiye Sağlık Turizmini
Geliştirme Konseyi Başkanı Emin
Çakmak ve Aktuel Expo Hestourex
Fuar Direktörü Ozan Kaya tarafından
yapıldı.
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Visitors’ & Participants’ Testimonials

Visitors’ & Participants’ Testimonials

Ziyaretçi ve Katılımcı Yorumları

Jakup Çunaku, MSc
Së pari Shëndeti - General Manager
KOSOVO

Ziyaretçi ve Katılımcı Yorumları

“I would like to thank you for the invitation to be a VIP Hosted
Buyer in Hestoruex 2019. In my opinion, it was very well organized and very fruitful for all of us. For me as a Medical facilitator, I used this opportunity to discuss with few participate company and hospitals at the stand and in B2B. But most important
it was my visit to two hospitals (Life and Anadolu Hospital)
with who I am going to sign a contract next week for sending
around 300 patients during this summer.
Once again thank you so much and hope to be part of the next
exhibition on 2020!”
“Hestoruex 2019’a VIP alıcı olarak davet edildiğim için teşekkür
ederim. Kanımca çok iyi organize edilmişti ve hepimiz için çok
verimli geçti. Sağlık turizmi acentası olarak bu fırsatı, fuarda ve
B2B görüşmelerinde katılımcı firmalarla ve birkaç hastaneyle
görüşmek için kullandım. Ancak en önemlisi, önümüzdeki yaz
yaklaşık 300 hasta göndermek için gelecek hafta bir sözleşme
imzalayacağım iki hastaneye (Yaşam Hastanesi ve Anadolu
Hastanesi) ziyaret gerçekleştirdim.
Bir kez daha çok teşekkür ederim ve 2020’deki bir sonraki fuara
da katılmayı ümit ediyorum! ”

Dr. Rubin Topi
THTC Albania & Western Balkans
– Ophthalmologyst
ALBANIA

“On behalf of 27 participants of our Delegation including
myself, I would like to express our deep gratitude and thanks to
ess of the event!
Hestourex 2019 was our first participation and we are very
happy that we have been part of this International Meeting.
It was really a very good experience where we learned a lot and
created very good contacts for collaboration.
We look forward to create a positive tradition and participate
again.”
Delegasyonumuzun kendim dahil 27 katılımcısı adına,
minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum!
Hestourex 2019 bu fuara ilk katılımımızdı ve bu uluslararası
etkinliğin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz.
Çok şey öğrendiğimiz ve işbirliği adına iyi bağlantılar
oluşturduğumuz bir deneyimdi.
Tekrar katılmak için sabırsızlanıyoruz.
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“First of all my compliments to all organisors of fresh completed
Hestourex 2019. Herewith I would like to express my gratitude
for a chance to be a part of this wonderful event, which for me
completely fullfilled the purpose of organisation of such event.
Thank you very much with best wishes to you for next work
and with hopes to see you also next year.”
“Öncelikle henüz tamamlanmış olan Hestourex 2019 organizatörlerine teşekkürlerimi sunarım.
Bununla birlikte, bu harika etkinliğin bir parçası olma şansı
için minnettarlığımı belirtmek isterim ki benim için etkinlik
tamamıyla amacını yerine getirdi.
Gelecek yıl da görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederim.

“This is the first time I am participating Hestourex and an exhibition in Turkey. Even this is the 3rd edition of the Hestourex,
it is well organised and conducted to meet the standards as
the well-known International exhibitions. The venue and all
arrangements are very good and convenient. All B2B shown
great interest and most of the appointments are fruitful. The
focus and targeted groups are the same line, so I am very confident that it will generate good business to all participants.
Thanks to all the team behind this successful show.
We will surely participate the coming editions.”
Bu Hestourex’e ve Türkiye’de bir fuara il katılışım. Hestourex’in
3. Organizasyonu olmasına rağmen, iyi bilinen uluslararası
fuar standartlarını karşılayacak şekilde iyi organize edilmiş ve
yürütülmüştür. Mekan ve tüm düzenlemeler çok iyi ve uygundu. Tüm B2B katılımcıları ilgili ve randevuların çoğu verimliydi.
Odaklanılan ve hedeflenen gruplar aynı çizgide olduklarından
tüm katılımcılara iyi işler yaratacağından eminim.
Bu başarılı etkinliğin arkasındaki tüm ekibe teşekkürlerimizle.
Gelecek etkinliklere kesinlikle katılacağız. ”
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Tomas Takac
2T AGENT owner & SFA
registered Intermediary
SLOVAKIA

Subhash C Bose
Somatheeram Ayurveda Group Corp. General Manager
INDIA
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Visitors’ & Participants’ Testimonials

Visitors’ & Participants’ Testimonials

Ziyaretçi ve Katılımcı Yorumları

Nodir Akbarov
FE “VITAMED MEDICAL” LLC –
CEO
UZBEKISTAN

Sandra Bojanic
Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro
- Senior Advisor /

Dr Dusan Nenezic
M.D., M.Sc. physiatrist acupuncturist, Atlas specialist
MONTENEGRO

Ziyaretçi ve Katılımcı Yorumları

“Management of VITAMED MEDICAL clinic expresses its sincere respect and would like to thank you for invitation to HESTOUREX World Health Sport Alternative Tourism & Exhibition.
This international business development platform was an
opportunity to develop new strategic partnerships in the
Healthcare with different countries.
We wish you all the success and more such exhibitions in the
future.”
VITAMED MEDICAL kliniği yönetimi olarak, HESTOUREX Dünya
Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Fuarına davetiniz için
en içten saygılarımızı sınar teşekkür ederiz.
Bu uluslararası iş geliştirme platform bizim için sağlık sektöründe farklı ülkelerle yeni stratejik ortaklıklar geliştirme fırsatı
oldu.
Gelecekte sizlere başarılar dileriz.

“The 3rd HESTOUREX World Health Sport Altenative Tourism
Congress & Exhibition was a truly proffessionaly organized,
inspiring meetings full of best networking opportunities and
not only to individual stakeholders providing sports, medical,
wellness or spa products, but to also to tourism destinations as
whole.
As a representatives of an exotic destination, such as Montenegro we’re greatly honored for the opportunity to be part of this
impressive event. We made a lot of fruitful contacts, and we
hope we would have opportunity to be a part of this event next
year.”
3. HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Altenatif Turizm Kongresi ve
Fuarı, sadece spor, sağlık veya spa ürünleri sunan katılımcılara
değil, bir bütün olarak turizm destinasyonlarına yönelik, ağ
oluşturma fırsatlarıyla dolu, gerçekten profesyonelce organize
edilmiş, bir etkinliktir.
Karadağ gibi egzotik bir destinasyonun temsilcileri olarak bu
etkileyici etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyduk. Çok
verimli ilişkiler kurduk ve gelecek yıl yine bu etkinliğin bir
parçası olma fırsatını yakalayacağımızı umuyoruz
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Let me thank you from the Union of Sports Federations of Russia.
According to preliminary results, we have made agreements on
the intention to accommodate 300 football players for camps
and we continue to accept orders only for Antalya.
We are grateful for your invitation and will continue to inform
you about joint successes.”
Rusya Spor Federasyonları Birliği olarak teşekkür ederiz.
İlk alınan sonuçlara göre, 300 futbolcuyu Antalya kamplarında
ağırlamak üzere anlaşmalar yaptık. Sadece Antalya futbol
kampları için rezervasyon almaya devam ediyoruz.
Davetiniz için minnettarlığımızı bildirir, ortak başarılar hakkında
sizi bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz. ”

We participated in HESTOUREX exhibition which was held in
Anfaş between 4 to 7 April 2019 under the auspices of Presidency of Turkish Republic with our brands ODEON Tours,
OTIUM Hotels, Xanadu Resort and ODEON Security and Consultancy (OGD).
We are very pleased to take part in this important platform
which brings together industry professionals in the fields of
health tourism, sports tourism and alternative tourism. We
would like to thank you for your meticulous efforts to improve
the quality of your work and hope that our cooperation will
continue in the coming years.

Andrei Gavrilov
Union of Sports Federations of
Russia – Chairman
Cybersports Federation
RUSSIA

Lütfiye ONAY ERTEKİN
Odeaon Tours General Management Office
Executive Secretary
TURKEY

4 – 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, ANFAŞ’ta gerçekleştirilen
‘HESTOUREX’ fuarına, ODEON Tours, OTIUM Hotels, Xanadu
Resort ve ODEON Güvenlik ve Danışmanlık (OGD) markalarımız
ile katılım gösterdik. Sağlık turizmi, spor turizmi ve alternatif
turizm alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getiren bu önemli platformda yer almaktan büyük memnuniyet
duyduğumuzu belirtir, yaptığınız işin kalitesini artırmaya yönelik titiz çalışmalarınız için teşekkür eder, iş birlikteliğimizin önümüzdeki senelerde de artarak devam etmesini temenni ederiz.
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Visitors’ & Participants’ Testimonials

Hestourex in Media

Ziyaretçi ve Katılımcı Yorumları

Medyada Hestourex

As Antalya Life Hospitals Group, our participation in Hestourex
exhibition has enabled us to have the opportunity to explain
our health services that we provide in our hospitals by
cooperating with many countries such as Europe, Russia,
Middle East and Israel on Health tourism.
Narişen Göksu
ÖZEL YAŞAM HASTANESİ Life
Hospital– Director of Corporate
Marketing and Contracted
Institutions
TURKEY

We would like to express our gratitude to everyone who
contributed to the exhibition by emphasizing that Hestourex
is an important event for Antalya., where we have carried out
service connection studies by learning the health needs of the
countries in our B2B and B2C meetings,
Antalya Yaşam Hastaneler Grubu olarak Hestourex fuarına
katılımımız Avrupa, Rusya, Ortadoğu ve İsrail gibi birçok
Ülke ile Sağlık turizmi üzerine işbirliği ve verdiğimiz Sağlık
hizmetlerimizi fuar katılımcılarını hastanelerimizde ağırlayarak
anlatma fırsatı bulabilmemizi sağlamıştır.
B2B ve B2C görüşmelerimizde Ülkelerin sağlık ihtiyaçlarını
öğrenerek hizmet bağlantı çalışmaları gerçekleştirdiğimiz Hestourex Fuarının Antalya için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, Fuara katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunarız.

1.
TURKEY-UK
AVRUPA Times
•
Hestourex Biggest B2B Platform was
held in Antalya

Türkiye Basketbol Federasyonu
•
Hestourex-2019-saglık-sporve-alternatif-turizm-fuarı-antalya-datamamlandı

M Reza Amirinia
•
Hestourex 2019 – Ozan Kaya
•
Hestourex 2019 – Emin Çakmak

Tatiluzmani Haber
•
Mehmet Genç – Türkiye Oryantiring
Federasyonu – Hestourex 2019
•
Mehmet Hakan Onkur – Fanatic Tour –
Hestourex 2019
•
M. Emre Erkuş – Şanlıurfa İl Sağlık
Müdürü – Hestourex 2019

2. TURKEY
TurkiyeTurizm
•
Hestourex-2019-200-milyar-dolarlikspor-turizmini-hedefliyor
•
Hestourex-2019-spor-turizmi-temasiyla-kapilarini-acti
Yeni Alanya Gazetesi
•
Hestourex-2019-antalya-da-kapilariniacti

AA.COM.TR
•
Türkiye ve Dünya Gündemii

Daily Sabah Tourism
•
Hestourex-fair-to-gather-healthsports-and-alternative-tourism-professionals-in-antalya

BEIN SPORTS Haber
•
Gençlik ve Spor Bakanı Açııklmama
Yapıyor
•
Yeni Gün

GENERAL MANAGEMENT Turizm & Yönetim
Dergisi
•
Hestourex-2019-fuari-basladi

CNN Türk
•
Bakan Kasapoğlu: Türkiye’yi spor turizminde marka haline getireceğiz
•
Hestourex’te Motosiklet Federasyonu
büyük ilgi gördü

Advsturkiye
•
Hestourex turizm ve sağlık fuarında
antalyanin yerel kanalı kanal v ile Michael
Tulis ‘in röportajı
Haber Turk
•
Oran-hestourex-2019-spor-ve-saglikturizmi-fuarinda
•
Hestourex-2019-dunya-saglik-fuarinda-dunyam-hastanesi-standina-ilgi-buyukoldu
FINANS.HABERLER.COM
•
Hestourex-spor-temasiyla-kapilariniacti
Turizm Days.com
•
Hestourex-2019-fuari-icin-geri-sayimbasladi
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K15
•
Hestourex-2019da-bati-akdeniz-tanitimi-yapildi
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FANATIK
•
Bakan Kasapoğlu minik tenisçilerin
maçlarını izledi
•
Okullarda Erken Yaşta Judo Eğitimi
Protokolü İmzalandı
•
Spor Turizminde Marka Olacağızı
NTV
•

2019 Spor Turizmi Fuarı

TIMETURK
•
HESTOUREX kapılarını açtı
•
‘Toprak, Deniz ve Can, Kenan
Sofuoğlu’nu geçecek’

info@hestourex.com

Hestourex in Media

Hestourex 2020

Medyada Hestourex
TİVİBU SPOR
•
Hestourex 2019 Fuarı
•
Hestourex 2019 devam ediyori
TURİZMDAYS
•
Hestourex Spor temasıyla kapılarını
açtıı
TURIZMNEWS
•
Hestourex 2019 Spor Temasıyla
kapılarını açtı
•
Yeni Dönemin Turizm Stratejisi
Anlatıldı
Kanal V
•
Hestourex Açılış
•
Hestourex 2019 sona erdi
•
Hestourex Spor
•
Hestourex 2019 Gala Gecesi

5. LEBANON
alwifaknews.comMagazine
•
-ضرعم-“”سكروتسيه-صصختملاةحصلاب-ةضايرلاو-ةحايسلاو-ةليدبلا“ةحايسلا-”ةيضايرلا
6. ROMANIA
THTC Romania Network
•
Madalina Dobrica - Hestourex 2019
7. MOLDOVA
O nouă zi Canal2
•
INOVAȚII DE LA CONGRESUL „HESTOUREX”
8. AZERBAIJAN
CBC TV Channel (Caspian International
Broadcasting company)
•
“HESTOUREX”DƏ AZƏRBAYCAN TƏMSİL
OLUNUR
•
“HESTOUREX-2019” BAŞA ÇATIB
•
“HESTOUREX-2019” SƏRGİSİ AÇILIB

3.
RUSSIA
Expert-Travels
•
Hestourex 2019

Азербайджанские специалисты
в области медицины и туризма
обменялись опытом
•

SAMARA-GIS TV-Channel in Samara Region

•
Специальный репортаж. Конгресс и
ярмарка Hestourex 2019
4. UKRAINE
DELO.UA
Как Турция конкурирует за пациентов
•

со всем миром

Experts Medical
•
Mariia Rybalova - Hestourex 2019
TV Channel “UKRAINE”

•
Заради життя: Який шлях подолала
Туреччина, аби кожен мав право на
безоплатну трансплантологію?
•
Заради життя: в Туреччині щороку
проводять тисячі операцій з пересадки
органів
•
Заради життя: Коли пересадка від
трупного донора запрацює в Україні?
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9. KYRGYZSTAN

Всемирный конгресс #Hestourex-2019# собрал 6000 участников, в
том числе из Кыргызстана. (165странах)
•

10. KAZAKHSTAN
Tengrinews TV

Выставка альтернативных видов
туризма Hestourex 2019 прошла в
Анталье
•

KTKnews

Всемирный конгресс Hestourex-2019 собрал 6 тысяч участников, в
том числе из Казахстана
•

11. INDIA
Tourism India
•
Hestourex 2019 Turkey / India
Tourism
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