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for more information and to register visit www.cathic.com 
detaylı bilgi ve kayıt için lütfen www.cathic.com adresini ziyaret edin

 The right conference in the right market at the right time.  
Christian Nader, Shaza Hotels

 Doğru zamanda, doğru piyasada doğru konferans.  
Christian Nader, Shaza Hotels

our PuBlICatIons

Martin Kandrac
Managing Director, Blackstone

Eric Danziger
President & CEO 

Wyndham Hotel Group

Wolfgang M. Neumann
President & CEO, The Rezidor Hotel Group

Fettah Tamince 
Chairman, Rixos Hotels

CathIC 2013  
sPeaKers InClude:

Co-organIsers

CaTHIC 2013 aWaRDS
Can you recommend a hotel 
for an award? CATHIC awards 
will take place throughout the 
2013 conference. Make your 
nomination now!

CaTHIC 2013 ÖDÜllERİ
En iyi oteli seçmek ister misiniz? 
CATHIC ödülleri bu yılki konferansta 
sahiplerini bulacak. Siz de adayınızı 
belirleyin!

TURKEY & NEIGHBOURS
HOTEL INVESTMENT

CONFERENCE

CATHIC

29-30 MAY 2013
The Marmara Taksim

Istanbul, Turkey



plaTINuM SpONSORS   plaTİN SpONSORlaR

  

MEDIa SpONSORS   MEDYa SpONSORlaRI

SuppORTERS   DESTEK VERENlER

SPONSORS CONFIRMED AS OF 18 FEBRuARy 2013  18 Şubat 2013 itibariyle belirlenen sponsorlar

GOlD SpONSORS   alTIN SpONSORlaR

 

 

 



p a g e  3Daha fazla bilgi için lütfen www.cathic.com adresini ziyaret edin | Find out more at www.cathic.com

The Turkey & Neighbours Hotel Investment Conference 

(CATHIC) is the region’s premier gathering, providing 

delegates with the opportunity to promote their business 

to both a regional and global audience. For those 

looking to do business in Turkey and neighbouring 

countries, CATHIC is a must-attend event.

Alanının öncü toplantıları arasında ilk sırada gelen 

Türkiye ve Orta Asya Otel yatırım Konferansı (CATHIC) 

katılımcılarına işletmelerini bölgesel ve küresel arenada 

tanıtma fırsatı sunuyor. Türkiye ve komşu ülkelerdeki 

turizm faaliyetleriyle ilgilenen işletmeler için CATHIC 

‘olmazsa olmaz’ şeklinde değerlendirilen bir etkinlik.

The Turkish market provides great potential for both 

investors and developers. Turkey’s hotel development 

pipeline includes more than 8,500 rooms set to enter 

the market by 2015 (HVS, 2012). The growing interest in 

this market comes as no surprise, according to TurkStat 

the Turkish economy has tripled its GDp, reaching 

$772 billion in 2011, compared with $231 billion in 2002.

Turkey’s strong economic growth in the last few years 

has led the country to become one of the fastest-

growing tourism markets in the world. Travel and tourism 

investment in 2011 was TRy23.9 billion, or 8.6% of total 

investment. It is estimated to rise by 4.9% per annum 

over the next nine years to TRy40.6 billion (9.0% of total). 

Additionally, the direct contribution of travel and tourism 

to GDP is expected to grow by 2.9% per annum to 

TRy74.4 billion (3.3% of GDP) by 2022. (WTTC, 2012)

Türkiye piyasası yatırımcılar ve iş geliştiricilere büyük 

imkânlar sunuyor. 2012 HVS sonuçlarına göre Türkiye’nin 

otel geliştirme hedefleri arasında 2015 yılına kadar 

8.500’ü aşkın otel odasının piyasaya kazandırılması yer 

alıyor. Turizm piyasasına gösterilen ilgi ise sürpriz bir 

sonuç değil. TÜİK verileri 2002 yılında 231 milyar ABD 

doları olan GSyİH’nın 2011 yılında üç katına çıkararak 772 

milyar ABD dolarına ulaştığını göstermektedir.

Türkiye’nin son yıllarda kaydettiği güçlü ekonomik 

büyüme ülkemizi dünyanın en hızlı gelişen turizm 

piyasalarından biri haline getirdi. 2011 yılı içerisinde 23.9 

milyar TL sermaye yatırımı çeken gezi ve turizm sektörü 

toplam yatırım payının %8.6’sını oluşturuyor. Önümüzdeki 

dokuz yıl içerisinde ise bu tutarın yıllık % 4.9’luk artışla 40.6 

milyar TL’ye (GSyİH’nın %9’u) ulaşması bekleniyor. Dünya 

Turizm ve Seyahat Konseyi’nin (WTTC) verilerine göre 

2022 yılına kadar gezi ve turizm sektörünün GSyİH’ya 

doğrudan katkısının yıllık %2.9 artış göstererek 74.4 milyar 

TL’ye (GSyİH’nın %3’ü) çıkacağı tahmin ediliyor.

MARKET OVERVIEW 
PİyASA GÖRÜNÜMÜ

INTRODuCTION TO CATHIC 
KONFERANSA GENEL BAKIŞ 

 Turkey has established itself as a hub of thriving hotel development and 2013 shows 
no signs of slowing down. The future for Turkey looks positive; the first 10 months of 
2012 showed a slight increase in international arrivals compared with 2011, with Istanbul 
showing a robust growth of 15.7% due to strong corporate and leisure demand. 
Defne Gezen, Vice president – Hotels & Hospitality Group, Jones lang laSalle

 Türkiye kendini büyüyen bir otel yatırım merkezi olarak kabul ettirmiştir ve 2013 yılında bir 
yavaşlama öngörülmemektedir. Ülke için gelecek olumlu gözükmektedir ve 2011 ile karşılaştırınca 
2012’nin ilk 10 ayında uluslararası ziyaretçi sayısında ufak bir artış gerçekleşmiştir; İstanbul’daki 
yüzde 15.7 lik kuvvetli artışın nedeni güçlü iş ve turistik taleptir. 
Defne Gezen, Başkan Yardımcısı – Hotels & Hospitality Group, Jones lang laSalle
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Follow us on Twitter: Bizi Twitter’dan takip edebilirsiniz:  CaTHIC_news

 By 2023, the Ministry of Culture & Tourism of Turkey is forecasting a total of 50 million 
international visitors and $50 billion in tourism revenues, which will be generated with 
the help of 1.3 million licensed beds, five million employees, 500 aircraft, 41 marinas and 
25 ports for cruise ships. Additionally, the country’s congress tourism capacity will be 
increased to 500,000.   Mehmet Önkal, Managing partner, BDO Hospitality Consulting

 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılında 50 milyon uluslararası ziyaretçi ve 
$50 milyar turizm gelirinin gerçekleşeceğini öngörmektedir. Bu rakkamlar 1.3 milyon lisanslı yatak, 
5 milyon çalışan, 500 uçak, 41 marina ve yolcu gemileri için 25 liman ile gerçekleşecektir. Ayrıca 
ülkenin kongre turizm kapasitesi de 500,000’e çıkacaktır. 
Mehmet Önkal, Yönetici Ortak, BDO Turizm Danışmanlığı a.Ş.

Airline traffic continues to expand at a remarkable 

pace, catapulting Turkey to sixth position in terms of 

international arrivals in 2011 with 29 million tourists, 

overtaking the united Kingdom (uNWTO).

With changes including the lifting of visa requirements 

for many Middle Eastern and CIS countries, international 

tourist demand is on track to increase further. By 2023 
Turkey hopes to be one of the top five global tourist 
destinations, making this market one of the top priorities 

for hotel investment. Attending CATHIC 2013 will 

help you to discover the potential across this dynamic 

marketplace.

ATürkiye’nin havayolu trafiği inanılmaz bir hızla artıyor. BM 

Dünya Turizm Örgütü (uNWTO) verilerine göre Türkiye 

2011 yılında uluslararası turist girişleri sıralamasında 29 

milyon turistle Birleşik Krallık’ı geride bırakarak 6. sıraya 

yükseldi.

Birçok Orta Doğru ve BDT ülkesine vize engellinin 

kaldırılmasıyla birlikte uluslararası turist girişinin daha 

da artacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz 2023 yılına kadar 

dünyanın ilk beş turizm destinasyonu arasına girerek 

turizm piyasasını otel geliştirme alanında öncelikli hale 

getirmeyi hedeflemektedir.

MARKET OVERVIEW 
PİyASA GÖRÜNÜMÜ

Over the last two years CATHIC has brought together 
more than 700 delegates including investors, owners, 
financiers, developers, operators, advisors, architects 
and senior government officials. The conference aims to 
provide high calibre industry speakers to share insights 
about opportunities for growth and investment within 
this thriving region. 76% of respondents to our post event 
survey rated the quality of the conference sessions as 
‘very good’ or ‘outstanding’. Many thanks to the CATHIC 
2013 Advisory Board, their input has been instrumental 
in developing a topical and relevant conference 
programme. Attending CATHIC 2013 will provide you 
with the perfect opportunity to make valuable contacts, 
discover the latest trends and identify new business 
opportunities.

CATHIC son iki yıldır aralarında yatırımcılar, işletme 
sahipleri, finans uzmanları, iş geliştiriciler, danışmanlar, 
mimarlar ve hükümet yetkililerinin yer aldığı 700’ün 
üzerindeki katılımcıyı bir araya getirdi. Bu yılki konferansla 
da büyük çaplı sektörlerden davet edilen konuşmacıların 
bölgeye yönelik büyüme ve yatırım fırsatları hakkındaki 
görüşlerini paylaşmaları amaçlanıyor. Geçen yıl 
düzenlediğimiz konferansa ilişkin gerçekleştirilen 
anketimizde katılımcıların %76’sı konferans oturumlarını 
“çok iyi” ve ya “mükemmel” seviyede değerlendirdi. 
Piyasaya dair güncel ve tartışmalı konuların konferans 
programına dâhil edilmesindeki katkılarından dolayı 
CATHIC 2013 Danışma Kurulu’na teşekkür ediyoruz. 
CATHIC 2013 yeni iş bağlantıları kurmak, güncel piyasa 
eğilimlerini ve yeni iş olanaklarını keşfetmek için sizlere 
mükemmel bir fırsat sunacak. 

WHO ATTENDS CATHIC? 
KİMLER KATILMALI?
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CATHIC features interviews with leading hoteliers, forecasts from top economists and panel discussions on the latest developments, 

trends and best practice in the hotel investment industry. 

CATHIC lider konumdaki otel işletmecileriyle söyleşiler, zirvedeki iktisatçılardan piyasa ve sektöre dair gelecek tahminleri ve otel 

geliştirme sektöründeki son gelişmeler, eğilimler ve en iyi uygulamaların tartışıldığı panel oturumlarını içeren programıyla göze çarpıyor. 

CONFERENCE PROGRAMME 
KONFERANS PROGRAMI

A selection of the great speakers you will hear from at CATHIC 2013

Serra arıkök
Coordinator of Tourism 
Investments
Demsa Group

attila Silahtaroğlu
Chairman of the Board
Silkar Turizm Yatırım ve 
İşletmeleri A.Ş.

Ömer Isvan
President
Servotel Corporation

Yann Caillere 
President and Chief  
Operating Officer
ACCOR

Christoph Härle 
CEO Continental Europe 
Jones Lang LaSalle Hotels  
& Hospitality Group

Hüseyin Öztürk
Chief Executive Officer
The Marmara Collection

+44(0)1462 490609’dan bizi arayarak şimdi kayıt yaptırın! | Register now! Call us on +44(0)1462 490609

MARKET OVERVIEW 
PİyASA GÖRÜNÜMÜ

WEDNESDaY 29 MaY 2013 29 MaYIS  2013,  ÇaRŞaMBa 

10:30 regIstratIon oPens KayIt BaŞlangICI

11:00 – 12:00 Speed dating for business. This unique 
opportunity allows delegates to meet each 
other, exchange business cards and move on 
to meet the next person.
Matthew Weihs, Managing Director, bench events

İşletmelerle bir araya gelin! Bu program 
sırasında katılımcılar birbiriyle tanışabilir, 
kartvizit alış-verişi yapabilir ve yeni 
bağlantılar kurabilir. 
Matthew Weihs, Başkan, bench events

12:00 – 13:00 welCome lunCh aÇIlIŞ yemeĞİ

13:00 – 13:30 welComIng remarKs 
Jonathan Worsley, Chairman & CEO, bench events; Board 
Director, str Global and Mehmet Önkal, Managing Partner, bDo 
Hospitality Consulting in conversation with representatives from 
Turkish Tourism Investors’ association, Turkish Constructors’ 
association and Turkish Hotels & Investors association & DIEK. 
A quick update on the last 12 months in the industry, the highs and 
lows and top predictions for the next 12 months. 

aÇIlIŞ KonuŞmalarI 
Bench Events Başkan & CEO’su ve str Global yönetim Kurulu 
Başkanı Jonathan Worsley ile bDo turizm Danışmalığı a.Ş. 
yönetici Ortağı Mehmet Önkal Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Turistik Otelciler, 
İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği & DIEK temsilcileriyle bir 
araya geliyor. Sektörün son 12 ayına ilişkin hızlı bir güncelleme, 
yükselenler, inişe geçenler ve sonraki 12 ay için başlıca tahminler.

looKIng at the drIvers of demand and the 
develoPment of tourIsm InfrastruCture

PIyasa taleBInI etKIleyen temel faKtörlere ve 
turIzm altyaPIsInIn gelIŞtIrIlmesIne BaKIŞ

13:30 – 14:30 wttC gloBal overvIew of Industry trends
How crucial is government support in the continuing growth 
of the sector? What is the strategy to increase the numbers of 
visitors to the region? What needs to happen and what is actually 
happening?
Geoffrey Breeze, World travel & tourism Council

the sIlK road ProJeCt
This presentation will look at how a uN agency is working with 
stakeholders to enhance sustainable tourism development along 
the Silk Road.  It will highlight why the Silk Road is so relevant now 
and what this means for investors.  Listen to how stakeholders are 
making this project come to life with examples of best practice 
strategies/policy from the region. 
Jo Devine, Project Manager - The Silk Road Project, unWto

PersPeCtIve on the future of aIrlIft Into turKey
Where are they key growth routes and inbound markets? How is 
Turkish Airlines working to penetrate the European market? 
Mehmet Şükrü Nenem, Country Head – Switzerland 
turkish airlines

FOLLOW ON Q&A WITH PRESENTERS

dÜnya seyahat ve turİzm Konseyİnİn 
(wttC) seKtör eĞİlİmlerİne İlİŞKİn KÜresel 
deĞerlendİrmesİ
Turizm sektörünün büyümesinde devlet teşviki ne kadar önemli? 
Bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artırılması için nasıl bir strateji 
izlenebilir? Neler yapılması gerekiyor ve şu an neler oluyor?
Geoffrey Breeze, Dünya seyahat ve turizm Konseyi

İPeK yolu ProJesİ
Bu sunumla bir BM Ajansının İpek yolu üzerinde sürdürülebilir 
turizm kalkınmasının artırılabilmesi için ilgili paydaşlarla nasıl 
çalıştığına bakacağız. Oturum boyunca İpek yolu’na günümüzde 
neden ilgi gösterildiği ve bunun yatırımcılar için ne anlama geldiği 
sorularına yanıt aranacak. Paydaşlardan bölgeye ilişkin en iyi 
uygulama/politika örneklerini dinleyerek bu projenin nasıl hayata 
geçirildiğini öğrenin.
Jo Devine, İpek yolu Projesi, bM Dünya turizm Örgütü

tÜrKİye’nİn havayolu taŞImaCIlIĞI geleCeĞİne 
BaKIŞ
Küresel çapta büyüyen uçuş rotaları ve havayolu piyasaları 
nerede? Türk Hava yolları Avrupa havayolu piyasasına girmek için 
neler yapıyor?
Mehmet Şükrü Nenem, Ülke Koordinatörü-İsviçre 
türk Hava yolları

OTuRuM KONuŞMACILARIyLA SORu-CEVAP BÖLÜMÜ
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A selection of the great speakers you will hear from at CATHIC 2013

Tandogan Ozmen
Chairman
Misha Shipping Agency  
and Trading Ltd. 

Yusuf Vadi Karatoprakli
Chief Executive Officer
Aktay Turizm Yatırımları ve 
İşletmeleri A.Ş.

Daniel Thorniley
President
DT-Global Business 
Consulting GmbH

Göktuğ Özdemir
President, Tourism Group
MAKYOL Construction, 
Industry, Tourism Co Inc.

Elizabeth Randall Winkle
Managing Director
STR Global

Robert Shepherd
Chief Development Officer
IHG

Find out more at www.cathic.com | Daha fazla bilgi için lütfen www.cathic.com adresini ziyaret edin
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14:30 – 15:15 the BIg PICture - Ceos on the Keys to suCCess In 
today’s & tomorrow’s hotel marKet
What are the CEO’s doing to keep their business’ competitive 
and innovative for their owners? How are they growing their 
businesses across the region?
Ömer Isvan, President, servotel Corporation 
IN CONVERSATION WITH: 
Yann Caillere, President and Chief Operating Officer, aCCor
Eric Danziger, President & CEO, Wyndham Hotel Group 
Wolfgang Neumann, President & CEO, the rezidor Hotel Group
Fettah Tamince, Chairman, rixos Hotels

BÜyÜK resİm: gÜnÜmÜz & geleCeK dönem otel 
PİyasasInda BaŞarIya ulaŞmada Ceo’larIn rolÜ 
CEO’lar şirketlerini rekabetçi ve yenilikçi kılabilmek için neler 
yapıyor? İşletmelerini bölge çapında nasıl geliştiriyorlar?
Ömer İsvan, Kurucu başkan, Servotel Corporation 
SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:

Yann Caillere, Başkan ve Operasyon Direktörü, aCCor
Eric Danziger, Başkan & CEO, Wyndham Hotel Group 
Wolfgang Neumann, Başkan & CEO, the rezidor Hotel Group 
Fettah Tamince, Başkan, rixos Hotels 

15:15 – 15:45 Coffee BreaK and turKIsh delIghts Kahve molasI ve tÜrK loKumu İKramI

15:45 – 16:15 InternatIonal Investors for turKey – 
Is anyBody out there?
understanding the expectations of international investors – what 
will it take to bring them into the market and why have they stayed 
away so far?
Christoph Härle, CEO Continental Europe – Hotels & Hospitality 
Group, Jones lang lasalle
IN CONVERSATION WITH:
Martin Kandrac, Managing Director, blackstone
Elif Egeli Nisanci, Director of Project Development, blG Capital
ulf pettersson, Director, Development & Construction 
amstar Global partners

tÜrKİye’nİn uluslararasI yatIrImCIlarI: orada 
Bİrİlerİ var mI?
uluslararası yatırımcıların beklentilerini anlamak – onları pazara 
getirmek için neler yapmak gerekir ve bugüne kadar neden uzak 
kaldılar? 
Christoph Härle, Kıta Avrupası CEO’su, Hotels & Hospitality 
Group Jones lang lasalle Hotels
SOHBET EDECEğI KONuKLAR:
Martin Kandrac, Genel Müdür, blackstone
Elif Egeli Nişancı, Proje Geliştirme Direktörü, blG Capital
ulf pettersson, İş Geliştirme ve İnşaat İşleri Direktörü, amstar 
Global partners

16:15 – 16:45 government InCentIves for hotel Investments
What are governments doing around the region to support 
your investment and promote tourism? What incentives are 
governments giving to hotel investors? 
PRESENTATION By 
Cüneyt Ertürk, General Manager, ertürk yeminli Mali Müşavirlik ve 
bağımsız Denetim a.Ş.
FOLLOWED By A CONVERSATION WITH:
Giorgi Tsikolia, Director Department of Investment & Export 
Policy, Ministry of economy & sustainable Development, Georgia

otel yatIrImlarIna yönelİK devlet teŞvİKlerİ
Hükümetler bölgede gerçekleştiren yatırımları desteklemek 
ve turizmi teşvik etmek için neler yapıyor? Otel yatırımcılarına 
sunulan devlet teşvikleri neler?
SuNuM yAPACAK KONuŞMACILAR
Cüneyt Ertürk, Genel Müdür, ertürk yeminli Mali Müşavirlik ve 
bağımsız Denetim a.Ş.
SONRASINDA SOHBET EDECEğI KONuKLAR:
Giorgi Tsikolia, yatırımlar ve İhracat Politikaları Dairesi, Gürcistan 
ekonomi ve sürdürülebilir Kalkınma bakanlığı 

16:45 – 17:30 hotel develoPment’s golden rules 
Whether you are after return on investment or return on ego why 
you need the advice of the experts. Save time, money and end up 
with the hotel you actually want by following some simple golden 
rules. What are the latest innovations in construction and design to 
ensure your project is cutting edge?
John Goldwyn, Vice President Director of Planning + Landscape 
WatG 
IN CONVERSATION WITH:
Robert Gaymer-Jones, Chief Executive Officer, Sofitel WW 
sofitel luxury Hotels 
Serkan Gocmen, Chief Executive Officer, nef bebekoy
Ömer Isvan, President, servotel Corporation 
Haluk Kaya, Chairman, bekay property partners 
Yalin Yaltirakli, Development Director Turkey, iHG

otel gelİŞtİrmenİn altIn KurallarI
yatırım kazancı peşinde olabilir ya da şirket egonuzu kontrol 
altına alarak uzman tavsiyesine neden ihtiyaç duyabileceğinizi 
düşünüyor olabilirsiniz. Bazı temel altın kuralları takip ederek 
zaman kazanabilir, tasarruf edebilir ve otelinizi hedeflediğiniz 
seviyeye ulaştırabilirsiniz. Projenizi en iyi safhaya taşıyabilmek için 
yapım ve tasarımda uygulayabileceğiniz son yenilikler neler?
John Goldwyn, Başkan yardımcısı & Planlama ve Çevre 
Düzenleme Direktörü, WatG
SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:
Robert Gaymer, yönetim Kurulu Başkanı, Sofitel WW 
sofitel luxury Hotels 
Serkan Göçmen, yönetim Kurulu Başkanı, nef bebeköy 
Ömer İsvan, Kurucu Başkan, servotel Corporation 
Haluk Kaya, Başkan, bekay property partners 
Yalın Yaltıraklı, Türkiye İş Geliştirme Müdürü, iHG 

18:30 – 21:00 networKIng reCePtIon hosted By the marmara 
taKsIm hotel
Join us for a spectacular opening night reception at the host 
venue Marmara Taksim. It is a perfect opportunity to network 
with fellow delegates and colleagues and enjoy live music and 
sumptuous food in the newly renovated property.

taKsİm marmara otelİ ev sahİPlİĞİnde 
networKIng resePsİyonu
The Marmara Taksim Oteli’nin ev sahipliğinde akşam düzenlenecek 
görkemli açılış resepsiyonuna davetlisiniz. yenilenen otel binasında 
muhteşem yemek menüsü ve canlı müzik eşliğinde konferans 
katılımcıları ve meslektaşlarınızla bir araya gelme fırsatını yakalayın.
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CATHIC’e katılacak seçkin konuşmacılardan bazıları

Bilge Turcan
Chief Business 
Development Officer
Dedeman Hotels & Resorts 
International

Zafer Tangil
Vice President 
Isr Holding

Michael Collini
Vice President Development  
– Turkey, Russia &  
Eastern Europe
Hilton Worldwide

Thomas Willms
Senior Vice President, Regional 
Director East and Central Europe
Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, Inc.

David Vely
Senior VP Development 
Middle East & Africa
Whitbread Hotels & 
Restaurants International 

Elif Egeli Nisanci
Director of Project 
Development
BLG Capital

Follow us on Twitter: Bizi Twitter’dan takip edebilirsiniz:  CaTHIC_news
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14:30 – 15:15 the BIg PICture - Ceos on the Keys to suCCess In 
today’s & tomorrow’s hotel marKet
What are the CEO’s doing to keep their business’ competitive 
and innovative for their owners? How are they growing their 
businesses across the region?
Ömer Isvan, President, servotel Corporation 
IN CONVERSATION WITH: 
Yann Caillere, President and Chief Operating Officer, aCCor
Eric Danziger, President & CEO, Wyndham Hotel Group 
Wolfgang Neumann, President & CEO, the rezidor Hotel Group
Fettah Tamince, Chairman, rixos Hotels

BÜyÜK resİm: gÜnÜmÜz & geleCeK dönem otel 
PİyasasInda BaŞarIya ulaŞmada Ceo’larIn rolÜ 
CEO’lar şirketlerini rekabetçi ve yenilikçi kılabilmek için neler 
yapıyor? İşletmelerini bölge çapında nasıl geliştiriyorlar?
Ömer İsvan, Kurucu başkan, Servotel Corporation 
SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:

Yann Caillere, Başkan ve Operasyon Direktörü, aCCor
Eric Danziger, Başkan & CEO, Wyndham Hotel Group 
Wolfgang Neumann, Başkan & CEO, the rezidor Hotel Group 
Fettah Tamince, Başkan, rixos Hotels 

15:15 – 15:45 Coffee BreaK and turKIsh delIghts Kahve molasI ve tÜrK loKumu İKramI

15:45 – 16:15 InternatIonal Investors for turKey – 
Is anyBody out there?
understanding the expectations of international investors – what 
will it take to bring them into the market and why have they stayed 
away so far?
Christoph Härle, CEO Continental Europe – Hotels & Hospitality 
Group, Jones lang lasalle
IN CONVERSATION WITH:
Martin Kandrac, Managing Director, blackstone
Elif Egeli Nisanci, Director of Project Development, blG Capital
ulf pettersson, Director, Development & Construction 
amstar Global partners

tÜrKİye’nİn uluslararasI yatIrImCIlarI: orada 
Bİrİlerİ var mI?
uluslararası yatırımcıların beklentilerini anlamak – onları pazara 
getirmek için neler yapmak gerekir ve bugüne kadar neden uzak 
kaldılar? 
Christoph Härle, Kıta Avrupası CEO’su, Hotels & Hospitality 
Group Jones lang lasalle Hotels
SOHBET EDECEğI KONuKLAR:
Martin Kandrac, Genel Müdür, blackstone
Elif Egeli Nişancı, Proje Geliştirme Direktörü, blG Capital
ulf pettersson, İş Geliştirme ve İnşaat İşleri Direktörü, amstar 
Global partners

16:15 – 16:45 government InCentIves for hotel Investments
What are governments doing around the region to support 
your investment and promote tourism? What incentives are 
governments giving to hotel investors? 
PRESENTATION By 
Cüneyt Ertürk, General Manager, ertürk yeminli Mali Müşavirlik ve 
bağımsız Denetim a.Ş.
FOLLOWED By A CONVERSATION WITH:
Giorgi Tsikolia, Director Department of Investment & Export 
Policy, Ministry of economy & sustainable Development, Georgia

otel yatIrImlarIna yönelİK devlet teŞvİKlerİ
Hükümetler bölgede gerçekleştiren yatırımları desteklemek 
ve turizmi teşvik etmek için neler yapıyor? Otel yatırımcılarına 
sunulan devlet teşvikleri neler?
SuNuM yAPACAK KONuŞMACILAR
Cüneyt Ertürk, Genel Müdür, ertürk yeminli Mali Müşavirlik ve 
bağımsız Denetim a.Ş.
SONRASINDA SOHBET EDECEğI KONuKLAR:
Giorgi Tsikolia, yatırımlar ve İhracat Politikaları Dairesi, Gürcistan 
ekonomi ve sürdürülebilir Kalkınma bakanlığı 

16:45 – 17:30 hotel develoPment’s golden rules 
Whether you are after return on investment or return on ego why 
you need the advice of the experts. Save time, money and end up 
with the hotel you actually want by following some simple golden 
rules. What are the latest innovations in construction and design to 
ensure your project is cutting edge?
John Goldwyn, Vice President Director of Planning + Landscape 
WatG 
IN CONVERSATION WITH:
Robert Gaymer-Jones, Chief Executive Officer, Sofitel WW 
sofitel luxury Hotels 
Serkan Gocmen, Chief Executive Officer, nef bebekoy
Ömer Isvan, President, servotel Corporation 
Haluk Kaya, Chairman, bekay property partners 
Yalin Yaltirakli, Development Director Turkey, iHG

otel gelİŞtİrmenİn altIn KurallarI
yatırım kazancı peşinde olabilir ya da şirket egonuzu kontrol 
altına alarak uzman tavsiyesine neden ihtiyaç duyabileceğinizi 
düşünüyor olabilirsiniz. Bazı temel altın kuralları takip ederek 
zaman kazanabilir, tasarruf edebilir ve otelinizi hedeflediğiniz 
seviyeye ulaştırabilirsiniz. Projenizi en iyi safhaya taşıyabilmek için 
yapım ve tasarımda uygulayabileceğiniz son yenilikler neler?
John Goldwyn, Başkan yardımcısı & Planlama ve Çevre 
Düzenleme Direktörü, WatG
SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:
Robert Gaymer, yönetim Kurulu Başkanı, Sofitel WW 
sofitel luxury Hotels 
Serkan Göçmen, yönetim Kurulu Başkanı, nef bebeköy 
Ömer İsvan, Kurucu Başkan, servotel Corporation 
Haluk Kaya, Başkan, bekay property partners 
Yalın Yaltıraklı, Türkiye İş Geliştirme Müdürü, iHG 

18:30 – 21:00 networKIng reCePtIon hosted By the marmara 
taKsIm hotel
Join us for a spectacular opening night reception at the host 
venue Marmara Taksim. It is a perfect opportunity to network 
with fellow delegates and colleagues and enjoy live music and 
sumptuous food in the newly renovated property.

taKsİm marmara otelİ ev sahİPlİĞİnde 
networKIng resePsİyonu
The Marmara Taksim Oteli’nin ev sahipliğinde akşam düzenlenecek 
görkemli açılış resepsiyonuna davetlisiniz. yenilenen otel binasında 
muhteşem yemek menüsü ve canlı müzik eşliğinde konferans 
katılımcıları ve meslektaşlarınızla bir araya gelme fırsatını yakalayın.

THuRSDaY 30 MaY 2013 30 MaYIS  2013,  pERŞEMBE 

08:30 – 09:00 mornIng Coffee & PastrIes In the sPonsors’ 
eXhIBItIon

sPonsor sergİ alanInda saBah Kahvesİ ve 
KuraBİye İKramI

09:00 – 09:15 welCome BaCK and PrIzes
Marilyn McHugh, Vice President of Global Events 
Questex travel + Hospitality Group

teKrar hoŞgeldİnİz ve ödÜller
Marilyn McHugh, Küresel Otel İşletmeciliği Etkinlikleri yardımcı 
Başkanı, Questex travel + Hospitality Group

09:15 – 10:00 maCro-eConomIC overvIew – why Is turKey a BIt 
sPeCIal?
Global, European and regional update. How has the region been 
impacted by the economic slowdown in Europe. What is still 
driving Turkey and what is the outlook for the future?
Dr Daniel Thorniley, President, Dt-Global business Consulting 
GmbH
Ömer Can Buharali, Member of the Executive Board 
Centre for economics and Foreign policy studies (eDaM)

maKroeKonomİK görÜnÜm – tÜrKİye neden 
daha özel Konumda? 
Küresel çapta ve Avrupa ve bölge çapında güncellemeler. Türkiye 
ve Orta Asya Avrupa’nın yaşadığı ekonomik durgunluktan nasıl 
etkilendi? Türkiye’yi hala dinamik kılan nedir? Geleceğe ilişkin 
görünüm nasıl?
Dr. Daniel Thorniley, Başkan, Dt-Global business Consulting 
GmbH
Ömer Can Buharalı, yönetim Kurulu Üyesi 
ekonomi ve Dış politika araştırma Merkezi (eDaM)

10:00 – 10:20 an overvIew of the regIonal hotel 
PerformanCe trends & PIPelIne
Elizabeth Randall Winkle, Managing Director, str Global

Bölgesel otelCİlİK Performans eĞİlİmlerİ ve 
yenİ ProJelere İlİŞKİn genel deĞerlendİrme
Elizabeth Randall Winkle, Genel Müdür, str Global

10:20 – 11:15 turKey’s regIonal round-uP, what’s hot… 
what’s not
Mehmet Önkal, Managing Partner, bDo Hospitality Consulting

FOLLOW ON CONVERSATION :

regIonal hot sPots for hotel Investors – 
where, what & how? 
What opportunities across the region have development teams 
excited? What innovations are being made to agreements & 
working relationships by operators and brands looking to expand 
across the region? 
andrew Sangster, Editorial Director, Hotel analyst

IN CONVERSATION WITH:

Romain avril, Vice President Development 
the rezidor Hotel Group
Mike Collini, Vice President Development – Turkey, Russia & 
Eastern Europe, Hilton Worldwide 
Robert Shepherd, Chief Development Officer, iHG 
Thomas Willms, Senior Vice President, Regional Director Eastern 
& Central Europe, starwood Hotels & resorts Worldwide, inc.

tÜrKİye’ye Bölgesel genel BaKIŞ neler 
gÜndemde? neler deĞİl?
Mehmet Önkal, yönetici Ortağı, bDo turizm Danışmanlığı a.Ş. 

KONuŞMANIN ARDINDAN:

otel yatIrImCIlarI İÇİn sICaK Bölgeler: ne, nasIl 
ve nerede? 
Bölge genelinde otel geliştirme gruplarını heyecanlandıran 
fırsatlar neler? İşletmeciler hangi inovasyonlara yöneliyor ve 
çalışma ilişkileri nasıl? Bölge çapında büyüyen markalar neler?
andrew Sangster, Editör ve otel analisti

SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:

Romain avril, İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan yardımcısı 
the rezidor Hotel Group
Michael Collini, Türkiye, Rusya & Doğru Avrupa İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan yardımcısı, Hilton Worldwide 
Robert Shepherd, İş Geliştirme Müdürü, iHG 
Thomas Willms, Kıdemli Başkan yardımcısı - Doğu ve Orta 
Avrupa Bölge Koordinatörü, starwood Hotels & resorts 
Worldwide inc.

11:15 – 11:45 networKIng Coffee BreaK In the 
sPonsors’ eXhIBItIon

sPonsor sergI alanInda Kahve arasI

11:45 – 12:15 the new Investors
An honest discussion with personalities investing and developing 
hotels. Why hotels? Where do they see the opportunities? What 
has their experiences been-to- date and what are the biggest 
challenges to achieving a successful return on investment 
Metin Erdogdu, President, pFD Hotel and real estate solutions

IN CONVERSATION WITH:

Bilal aydoğan, Partner, Maksem yapi İnşaat 
Ferzan Çelikkanat, General Manager, er investment and 
Development 
Tandoğan Özmen, Chairman, Misha shipping agency and 
trading ltd 
acun uyan, Managing Partner, Makro insaat tiC. a.s. 

yenİ yatIrImCIlar 
Sektörü ileri taşıyan, ön plandaki yeni yatırımcılar. Otel sektörüne 
yatırım yapan ve bu sektörü geliştiren kişilerle samimi bir sohbet. 
Neden otel? Fırsatları nerelerde görüyorlar? Bugüne kadar 
olan deneyimleri neler ve başarılı bir projenin gerçekleştirilmesi 
aşamasında karşılaştıkları en büyük sorunlar neler? 
Metin Erdoğdu, Başkan, pFD Hotel and real estate solutions 

SOHBET EDECEğI KONuKLAR:

Bilal aydoğan, Ortak, Maksem yapi İnşaat 
Ferzan Çelikkanat, Genel Müdür, er investment and Development
Tandoğan Özmen, yönetim Kurulu Başkanı 
Misha shipping agency and trading ltd 
acun uyan, Genel Müdürv, Makro İnşaat tiC. a.s.
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Jo Devine
Project Manager - 
The Silk Road Project
World Tourism Organisation 
(UNWTO)

Heinz Wehrle
Managing Partner
Horwath HTL GmbH 
Switzerland 

Geoffrey Breeze
Executive Director
World Travel & 
Tourism Council

Giorgi Tsikolia
Director Department of 
Investment & Export Policy
Ministry of Economy & Sustainable 
Development, Georgia

ulf pettersson
Director, Development & 
Construction
Amstar Global Partners

Emre Narin
Vice President
Marti Hotels and Marinas 
& Martı Real-Estate 
Investment Trust

A selection of the great speakers you will hear from at CATHIC 2013

Register now! Call us on +44(0)1462 490609 | +44(0)1462 490609’dan bizi arayarak şimdi kayıt yaptırın!

 A very good learning tool for new investors and excellent concentration of the players already in the market or 
seeking to join. 
Scott antel, Dla piper

 yeni yatırımcılar için iyi bir deneyim kazanma fırsatı ve pazarda rol alan veya katılmayı düşünen oyuncuların mükemmel oranı. 
Scott antel, Dla piper

THuRSDaY 30 MaY 2013 30 MaYIS  pERŞEMBE

12:15 – 13:00 fInanCe forum - seCurIng fInanCe & refInanCIng 
for the hotel & real estate seCtor
Why are hotel and tourism projects not popular with the banks? 
How can financing be secured? What are the banks looking for? 
Are there creative new ways for hotel developers and buyers to 
structure finance? 
Tavit Köletavitoğlu, President, atlas project & land Development

IN CONVERSATION WITH:

Senay azak-Matt, General Manager – Turkey, aareal bank aG
Mete Başol, Board Member, Dedeman Hotels & resorts 
international
Emre Narin, Vice President, Marti Hotels and Marinas & 
Martı real-estate investment trust
Huseyin Öztürk, Chief Executive Officer 
the Marmara Collection

fİnans forumu: otel ve gayrİmenKul seKtörÜne 
fİnans ve refİnansmanIn saĞlanmasI 
Otel ve turizm projeleri neden bankaların ilgisini çekmiyor? Bu 
projelere nasıl finansman sağlanabilir? Bankaların aradıkları neler? 
Otel geliştiriciler ve müşteriler için finansman yapılandırılmasına 
yönelik yaratıcı yeni stratejiler var mı?
Tavit Köletavitoğlu, Başkan, atlas project & land Development 

SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:

Şenay azak-Matt, İstanbul Temsilcilik Ofisi Genel Müdürü 
aareal bank aG 
Mete Başol, yönetim Kurulu Üyesi, Dedeman Hotels & resorts 
international 
Emre Narin, Başkan yardımcısı, Martı otel İşletmeleri a.Ş. 
Hüseyin Öztürk, CEO, the Marmara Hotels & residences

13:00 – 14:00 networKIng lunCh öĞle yemeĞI

14:00 – 14:30 develoPIng mId-marKet & eConomy hotels
How to develop this segment effectively and profitably. 
understanding brand standards against customers’ expectations, 
how flexible are and should, the brands be? What is the right type 
of agreement? 
Selen Ersü, Chief Executive Officer, eVer Group
Christian Michel, Vice President Development Central & Eastern 
Europe, Wyndham Hotel Group 
Bilge Turcan, Chief Development Officer, Dedeman Hotels & 
resorts international 
David Vely, Senior Vice President Development Middle East & 
Africa, Whitbread Hotels & restaurants international

orta ölÇeKlİ & eKonomİ sInIfI otellerİn 
gelİŞtİrİlmesİ 
Orta ölçekli ve ekonomi sınıfı oteller etkili ve getir sağlayacak 
şekilde nasıl geliştirilebilir? Müşteri beklentilerine göre marka 
standartlarını nasıl kavrayabiliriz? Marka standartları ne ölçüde 
esnek ve bu ölçütün sınırları neler? Bu konu üzerinde nasıl 
uzlaşmaya varılabilir?
Selen Ersü, CEO, EVER Group 
Christian Michel, Orta ve Doğru Avrupa İş Geliştirmeden 
Sorumlu Başkan yardımcısı, Wyndham Hotel Group
Bilge Turcan, İş Geliştirme Müdürü, Dedeman Hotels & resorts 
international 
David Vely, Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli 
Başkan yardımcısı, Whitbread Hotels & restaurants international

14:30 – 15:00 deBate: does an InternatIonal Brand add value 
for the turKIsh resort marKet
Are international brands adapting to the local resort market? 
What value does a brand bring to a resort? 
Defne Gezen, Vice President – Hotels & Hospitality Group 
Jones lang lasalle

IN CONVERSATION WITH:

Yusuf Vadi Karatoprakli, Chief Executive Officer 
aktay turizm yatırımları ve İşletmeleri a.Ş. 
atilla Silahtaroğlu, Chairman of the Board 
silkar turizm yatırım ve İşletmeleri a.Ş. 
Göktuğ Özdemir, President, Tourism Group 
MaKyol Construction, industry, tourism Co inc. 

tartIŞma: uluslararasI Bİr marKa tÜrK resort 
otel PİyasasIna deĞer KazandIraBİlİr mİ?
uluslararası markalar yerel resort otel piyasasına uyum sağlayabiliyor 
mu? Bu markalar resort otellere nasıl değer kazandırabilir?
Defne Gezen, Başkan yardımcısı, Jones lang lasalle Hotels & 
Hospitality Group

SÖyLEŞIyE KATILACAK KONuŞMACILAR:

Yusuf Vadi Karatopraklı, yönetim Kurulu Başkanı 
aktay turizm yatırımları ve İşletmeleri a.Ş. 
attila ahmet Silahtaroğlu, yönetim Kurulu Başkanı 
silkar turizm yatırım ve İşletmeleri a.Ş.
Göktuğ Özdemir, Başkan, Makyol İnşaat, sanayi, turizm a.Ş.

15:15 – 16:15 BreaKout sessIons gruP ÇalIŞmalarI
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Ferzan Çelikkanat
General Manager
Er Investment and Tourism

Şenay azak-Matt
General Manager Turkey
Aareal Bank AG, Turkey 
Istanbul Representative Office

Jeremy Slessor
Managing Director
European Golf Design 

Kamil Berk
Tourism Coordinator
NG Hotels & Resorts

İbrahim Birkan
General Manager
Turser Tourism Service & 
Trade Inc, subsidiary of  
Nurol Holding

John Goldwyn
Vice President Director of 
Planning + Landscape
WATG

CATHIC’e katılacak seçkin konuşmacılardan bazıları
THE PROGRAMME IS SuBJECT TO CHANGE  

PROGRAMDA DEğIŞIKLIK yAPILABILIR

Daha fazla bilgi için lütfen www.cathic.com adresini ziyaret edin | Find out more at www.cathic.com

THuRSDaY 30 MaY 2013 30 MaYIS  pERŞEMBE 

SeSSion 1
oturum 1

a foCus on IstanBul: has new suPPly ImPaCted 
PerformanCe? 
What is the financial motive to develop more hotels in the city? 
With exorbitant land prices in Istanbul, how do investments 
stack-up? 
Haluk Kaya, Chairman, bekay property partners

IN CONVERSATION WITH: 

Serra arıkök, Coordinator of Tourism Investments, Demsa Group
Elif Balcı Fisunoğlu, General Manager, istanbul Convention & 
Visitors bureau (iCVb)
Işıl Dinçer, General Manager, tsKb real estate appraisal Company
Murat Yilmaz, Senior Director, Acquisitions & Development Central 
& Eastern Europe, starwood Hotels & resorts Worldwide, inc.

İstanBul merCeK altInda: yenİ arzlar 
PerformansI etKİledİ mİ? 
Şu andaki getiri düzeyleri yeni arzı desteklemek için yeterli mi? 
Kentte daha fazla otel yaptırılması için nasıl bir motivasyon söz 
konusu? 
Haluk Kaya, yönetim Kurulu Başkanı, bekay property partners 

SOHBET EDECEğI KONuKLAR:

Serra arıkök, Turizm yatırımları Koordinatörü, Demsa Grubu
Elif Balcı Fisunoğlu, Genel Müdür, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi 
bürosu (iCVb)
Işıl Dinçer, Genel Müdür, tsKb Gayrimenkul Değerleme a.Ş.
Murat Yılmaz, Orta ve Doğu Avrupa Alım ve İş Geliştirme Kıdemli 
Direktörü, starwood Hotels & resorts Worldwide, inc. 

SeSSion 2
oturum 2

overvIew of turKIsh resorts Beyond sun & sea
We take a look at investment opportunities beyond sun and sea 
including Golf Resorts, Thermal Spas and Ski Resorts.  
Ben Martin, Principal, aeCoM economics

IN CONVERSATION WITH:

Kamil Berk, Tourism Coordinator, nG Hotels & resorts 
Jeremy Slessor, Managing Director, european Golf Design
Heinz Wehrle, Managing Partner, Horwath Htl GmbH 
(switzerland)

gÜneŞ ve denİzİn ötesİnde tÜrK resortlarInIn 
genel Bİr deĞerlendİrmesİ 
Güneş ve denizin ötesinde turizm sektöründeki golf , termal spa 
ve kayak tesislerine yönelik yatırım fırsatlarını inceleyeceğiz. 
Ben Martin, Başkan, aeCoM economics

SOHBET EDECEğI KONuKLAR:

Kamil Berk, Turizm Koordinatörü, nG Hotels & resorts 

Jeremy Slessor, Genel Müdür, european Golf Design

Heinz Wehrle, yönetici Ortak, Horwath Htl GmbH (İsviçre)

16:30 – 17:30 looKIng around the neIghBourhood 
sPotlIght sessIons
These sessions kick off with a presentation focusing on the 
existing supply, pipeline and key performance indicators followed 
by a panel session with those in the market. At the end of the 
session there will be time for networking with panellists and fellow 
attendees.  

KomŞu Bölgeye İlİŞKİn deĞerlendİrme
merCeK altInda oturumlar
Konferansın bu bölümü piyasadaki mevcut arz, yeni projeler ve 
temel performans göstergelerini ele alan sunumun ardından 
panel oturumuyla devam edecek. Programın sonunda panel 
konuşmacıları ve diğer katılımcılarla bir araya gelebilmeniz için 
ayrıca süre tanınacak.

Spotlight
SeSSion 1

Mercek Altında  
oturum 1

sPotlIght on azerBaIJan & georgIa 
HOSTED By: Yunis Salayev, Partner, bDo azerbaijan llC

GEORGIa: İbrahim Birkan, General Manager, turser tourism 
service & trade inc, subsidiary of nurol Holding
aZERBaIJaN: Zafer Tangil, Vice President, isr Holding; Director 
park inn by radisson azerbaijan Hotel isr Holding (c) 
Ömer Bayraksan, Managing Partner, proMKon Construction 
project Management
alexis Delaroff, Managing Director Russia & CIS, aCCor

azerBayCan ve gÜrCİstan merCeK altInda
Yunis Salayev, Ortak, bDo azerbaijan llC ev sahipliğinde
GÜRCISTaN: İbrahim Birkan, Genel Müdür, turser tourism 
service & trade inc, nurol Holding iştiraki
aZERBaYCaN: Zafer Tangil, Başkan yardımcısı, isr Grup Şirketleri; 
Direktör, park inn (radisson azerbaijan Hotel isr Holding üyesi) 
Ömer Bayraksan, Genel Müdür, proMKon İnşaat 
alexis Delaroff, Rusya ve BDT ülkelerinden Sorumlu İdari Müdür 
aCCor

Spotlight
SeSSion 2

Mercek Altında  
oturum 2

a sPotlIght on IraQ & CyPrus
HOSTED By: Mehmet Önkal, Managing Partner, bDo Hospitality 
Consulting 
IRaq: Semih Bilgin, Adviser to the Chairman, ub Holding
Carlos Khneisser, Vice President Development- Middle East 
Hilton Worldwide
Hadi Nezir, Chairman, ub Holding
CYpRuS: Hande Tibuk, Member of Board, net Holding inc.

Kuzey IraK ve orta doĞu merCeK altInda
MODERATÖR: Mehmet Önkal, yönetici Ortak, bDo turizm 
Danışmanlık a.Ş.
IRaK: Semih Bilgin, yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı 
ub Holding
Carlos Khneisser, Orta Asya İş Geliştirmeden Sorumlu yardımcı 
Başkan, Hilton Worldwide
Hadi Nezir, yönetim Kurulu Başkanı, ub Holding
KIBRIS: Hande Tibuk, yönetim Kurulu Üyesi, net Holding inc.

18:30 – 21:30 martI ClosIng reCePtIon
What better way to celebrate the end of the conference than 
a fantastic reception hosted by the elegant and glamorous 
Marti Hotel. Delegates are invited to join a lavish welcome 
reception with the opportunity to relax and network in stunning 
surroundings.

martI KaPanIŞ resePsİyonu
CATHIC’ten şık ve göz alıcı Martı Hotel’in ev sahipliğinde 
düzenlenecek kapanış resepsiyonuyla ayrılmak istemez misiniz? 
Etkileyici bir ortamda dinlenebileceğiniz ve diğer katılımcılarla bir 
araya gelebileceğiniz muhteşem bir resepsiyona davetlisiniz.
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THE CaTHIC CONTaCT SYSTEM

Begin networking with other participants 
before you arrive in Turkey. Our online 
contact system provides a platform to view 
the attendee list and arrange meetings 
before the conference. 

The CATHIC conference app will be 
available to download prior to the event. 
It will include the programme for the two 
days, speaker profiles, important updates 
and the ability to message fellow delegates 
in order to network and arrange meetings.

CaTHIC İlETIŞIM SISTEMI

Türkiye’ye gelmeden önce konferans 
katılımcılarıyla network kurmaya 
başlayabilirsiniz. İnternet ortamındaki iletişim 
sistemimiz ile katılımcı listesine ulaşabilir ve 
konferans öncesi toplantı düzenleyebilirsiniz. 
CATHIC mobil aplikasyonu etkinlik öncesi 
kullanıma hazır olacak. Bu uygulama 
aracılığıyla iki günlük konferans programı 
ve konuşmacı profillerine ulaşabilir, önemli 
güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. 
Aynı zamanda network kurmak ve 
toplantı düzenlemek için diğer konferans 
katılımcılarına mesaj gönderebilirsiniz.

NETWORKING xpRESS

Taking place prior to the opening reception, 
this popular session is a great way to start 
the conference. In just 60 minutes you can 
meet many fellow attendees and exchange 
business cards.

NETWORKING xpRESS

Konferansa açılış resepsiyonu öncesi 
düzenlenecek Networking Xpress oturumuna 
katılarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir 
saat boyunca diğer konferans katılımcılarıyla 
tanışabilir ve kartvizit alış-verişinde 
bulunabilirsiniz.

EVENING RECEpTIONS

Wednesday 29 May 2013, 
Marmara Taksim Hotel

Join us for a spectacular opening night 
reception at the host venue Marmara 
Taksim. It is a perfect opportunity to network 
with fellow delegates and colleagues and 
enjoy live music and sumptuous food in the 
newly renovated property.  

aKŞaM RESEpSIYONlaRI

29 Mayıs 2013 Çarşamba, 
The Marmara Taksim Oteli

The Marmara Taksim Oteli’nin ev sahipliğinde 
akşam düzenlenecek görkemli açılış 
resepsiyonuna davetlisiniz. yenilenen otel 
binasında muhteşem yemek menüsü ve 
canlı müzik eşliğinde konferans katılımcıları 
ve meslektaşlarınızla bir araya gelme fırsatını 
yakalayın. 

Thursday 30 May 2013, Marti Hotel

What better way to celebrate the end of 
the conference than a fantastic reception 
hosted by the elegant and glamorous Marti 
Hotel. Delegates are invited to join a lavish 
welcome reception with the opportunity to 
relax and network in stunning surroundings.

30 Mayıs 2013 perşembe, Martı Hotel

CATHIC’e şık ve göz alıcı Martı Hotel’in 
ev sahipliğinde düzenlenecek kapanış 
resepsiyonuyla veda etmek istemez misiniz? 
Etkileyici bir ortamda dinlenebileceğiniz ve 
diğer katılımcılarla bir araya gelebileceğiniz 
muhteşem bir resepsiyona davetlisiniz.

SpONSORS’ ExHIBITION 

This exhibition allows you to meet some 
of the key companies currently focussing 
on business in Turkey and neighbouring 
countries. Our sponsors have invested in 
CATHIC because they want to meet you. 
Make important new contacts to grow 
your business.

SpONSORlaR SERGISI

Bu sergiye katılarak Türkiye ve komşu 
ülkelerinde hâlihazırda faaliyet gösteren 
önemli şirketlerle bir araya gelebilirsiniz. 
Konferans sponsorlarımız sizlerle tanışabilmek 
için CATHIC’e destek verdiler. Ticari 
faaliyetlerinizi geliştirmek için önemli ve yeni 
bağlantılar kurma fırsatını kaçırmayın.

NETWORKING & SPONSORS’ EXHIBITION 
NETWORKİNG ETKİNLİKLERİ VE DİKKAT ÇEKEN KONFERANSLAR

Follow us on Twitter: Bizi Twitter’dan takip edebilirsiniz:  CaTHIC_news
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OTHER INFORMATION 
DİğER BİLGİLER

WHY SpONSOR CaTHIC 2013?

We are confident that investing in CATHIC will help your 
company to attract business.

By sponsoring CATHIC 2013 you will:

•	 Be	part	of	this	growing	market

•	 Expose	your	company	to	as	many	key	industry	
professionals as possible 

•	 Promote	your	company	as	an	industry	leader

•	 Associate	your	company	with	the	leading	industry	
event for the region

We offer you a fantastic range of opportunities to 
promote your company to the industry. use the attendee 
list to contact delegates to arrange meetings, have an 
exhibition stand, place an advertisement in the delegate 
materials... to name just a few of the benefits. 

For details on sponsorship please contact 
Matthew Weihs, Managing Director, Bench Events on: 

Tel: + 44 (0)1372 466209
Mob: + 44 (0)7858 511012
Email: matthew.weihs@benchevents.com

CaTHIC 2013’E NEDEN SpONSOR OlMalISINIZ?

CATHIC’e destek vererek şirketinizin iş geliştirmesine 
yardımcı olacağımızdan eminiz.

CATHIC 2013’e sponsor olarak:

•	 Büyüyen	turizm	piyasasının	bir	parçası	olabilir

•	 Şirketinizi	turizm	sektöründeki	önemli	profesyonel	
isimlerle buluşturabilir 

•	 Şirketinizi	turizm	sektöründeki	liderlerinden	biri	olarak	
tanıtabilir

•	 Şirketinizi	bölgenin	önde	gelen	sektörel	etkinliği	
içerisinde yer almasını sağlayabilirsiniz

Sizlere şirketinizi turizm endüstrisinde tanıtabilmeniz için 
çok çeşitli fırsatlar sunuyoruz. Katılımcı listesine ulaşarak 
diğer işletmelerle toplantı düzenlemek, sergi alanında 
stant açmak, katılımcı broşürlerinde şirketinizin reklamını 
vermek sunduğumuz olanaklardan sadece birkaçı… 

Sponsorluk başvurusu hakkında daha detaylı bilgi için 
lütfen Bench Events Direktörü Matthew Weihs ile 
iletişime geçin:

Tel: + 44 (0)1372 466209
Mobil: + 44 (0)7858 511012
Email: matthew.weihs@benchevents.com

CaTHIC 2013 aWaRDS

Can you recommend a hotel for an award? The CATHIC 
awards will take place throughout the 2013 conference. 
Entries for the following categories are now open:

•	 Best	New	Hotel	Turkey
•	 Best	New	Hotel	Across	the	Region
•	 Best	New	Resort	Across	the	Region
•	 Best	New	City	Centre	Hotel	Across	the	Region

Entries can be submitted by anyone and nominations 
are free. To nominate a hotel please complete a CATHIC 
awards nomination form and supply a selection of 
images. Judges will include leading industry experts.

The 2013 awards will provide a wonderful opportunity to 
recognise outstanding contributions to the industry.

For further information or to obtain a nomination form 
please visit www.cathic.com or email  

sarah.walker@benchevents.com.

CaTHIC 2013 ÖDÜllERI

En iyi otelleri ödüllendirmek ister misiniz? CATHIC 
ödülleri bu yılki konferansta sahiplerini bulacak. Aşağıda 
yer alan kategorilerde aday gösterebilirsiniz:

•	 Türkiye’nin	En	İyi	Yeni	Oteli
•	 Bölge	Çapında	En	İyi	Yeni	Otel
•	 Bölge	Çapında	En	İyi	Yeni	Resort	
•	 Bölge	Çapında	En	İyi	Yeni	Şehir	Oteli

Tüm katılımcılar herhangi bir ücret karşılığı olmadan 
beğendiği işletmeyi aday gösterebilir. İstediğiniz otelin 
aday olması için lütfen CATHIC ödülleri aday formunu 
otele ait fotoğraflarla birlikte bize iletin. Aday komitesinde 
turizm sektörünün önemli isimleri yer alacak.

Bu yılki ödüllerin turizm sektörüne katkıda bulunan 
otellerin tanıtılması için büyük bir fırsat olacağını 
düşünüyoruz. Aday formu ve detaylı bilgi için lütfen 
www.cathic.com adresini ziyaret edin ve ya 
sarah.walker@benchevents.com adresine elektronik 
posta gönderin.

+44(0)1462 490609’dan bizi arayarak şimdi kayıt yaptırın! | Register now! Call us on +44(0)1462 490609
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REGISTRATION 
KAyIT

Please register for CATHIC at www.cathic.com 

or call +44(0)1462 490609

CATHIC’e kaydınızı www.cathic.com sitesi aracılığıyla 

yapınız. +44(0)1462 490609 no’dan bize ulaşabilirsiniz.

regIstratIon oPtIons

Register as early as possible for the best price, fees as 

follows:

Ödeme indirimlerinden faydalanabilmek için lütfen en 

erken tarihlerde kayıt yaptırın. Katılımcı ücretleri aşağıda 

yer aldığı gibidir:

 Early Bird Registration One $2,000 

Birinci erken kayıt dönemi 

(up to 5 April 2013 5 Nisan 2013 tarihine kadar)

 Early Bird Registration Two $2,200  

İkinci erken kayıt dönemi 

(6 April – 3 May 2013 6 Nisan – 3 Mayıs 2013)

 Standard Registration $2,400 

Standart kayıt 

(4 May – 27 May 2013 4 Mayıs- 27 Mayıs)

 late/On-site Registration $2,600 

Geç/Konferans gününde kayıt

Morocco
TOURISM

INVESTMENT FORUM
15-16 APRIL 2013

Hyatt Regency, Casablanca

Morocco Tourism  
Investment Forum
15-16 April 2013 | Casablanca, Morocco
www.morocco-forum.com
CO-HOSTED By BENCH EVENTS AND SMIT

Arabian Hotel  
Investment Conference
4-6 May 2013 | Dubai, Middle East
www.arabianconference.com
CO-HOSTED By BENCH EVENTS AND MEED

Asia Pacific Hotel Investment 
Forum
15-16 May 2013 | Bangkok, Thailand

ihif.questexevents.net
HOSTED By QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

Brasil Hospitality Investment 
Conference
13-14 June 2013 | Sao Paulo, Brazil

www.ihifbrasil.com
HOSTED By QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

Asia Pacific Tourism Destination 
Investment Conference
3-4 September 2013 | Singapore

tdiasia.questexevents.net
HOSTED By QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

Africa Hotel Investment 
Forum
24-25 September 2013 | Kenya

www.africa-conference.com
CO-HOSTED By BENCH EVENTS

Russia & CIS Hotel Investment 
Conference
21-23 October 2013 | Venue TBA

www.russia-cisconference.com
CO-HOSTED By BENCH EVENTS AND 
QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

North America Hotel 
& Tourism Investment 
Conference
November 2013 | uSA
www.nathic.com
HOSTED By QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

International Hotel 
Investment Forum
3-5 March, 2014 | Berlin, Germany
www.berlinconference.com
CO-HOSTED By BENCH EVENTS AND 
QuESTEX HOSPITALITy + TRAVEL

JOIN uS AT OuR OTHER EVENTS 
DİğER ETKİNLİKLERİMİZE DE KATILIN

Find out more at www.cathic.com | Daha fazla bilgi için lütfen www.cathic.com adresini ziyaret edin


