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International MICE & Wedding Forum - IMWF, endüstride stratejik olarak 
yenilikçi fikirler ve ortaklıklar ile profesyonelleri, fikir liderlerini bir araya getirir.

Katılımcılar, dünyanın en iyi MICE ve Wedding planlamacıları ile birebir iletişim 
kurma şansı yakalar. Farklı ülkelerden gelecek sektör trend belirleyicileri ile 
uzun süreli dostluklar ve iletişim ağı kurarlar.

International MICE & Wedding Forum - IMWF; en iyi MICE & Wedding orga-
nizatörlerini, oteller, havayolu şirketleri ve kurumsal tedarikçi markalarla sosyal 
bir platformda birleştiren iş zirvesinin açılımıdır. 

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan International MICE & Weddding Forum - 
IMWF 2021 panel ve konferanslar, alanında en iyi isimler tarafından planla-
nan muhteşem partiler, öğle yemekleri, akşam yemekleri ve etkinlikler 
üzerinden, küçük gruplarla yoğun etkileşim ve iletişim kurmak için sayısız 
fırsatları bir arada sunuyor.



2016

2018

2017

2019

H İ N D İ S T A N
International MICE & Wedding Forum, 
ilk olarak 03 Nisan - 09 Nisan 2016  
tarihleri arasında “Inventum Global 
Workshop” adı altında St.Regis, Mumbai 
ve Grand Hotel, New Delhi'de 
gerçekleşmiştir.

3.International MICE & Wedding Forum 
28 Mayıs - 01 Haziran 2018 tarihleri 
arasında, Titanic Deluxe Golf Belek’de 
gerçekleşmiştir.

2.International MICE & Wedding Forum 
28 Mayıs - 01 Haziran 2017 tarihleri 
arasında “Inventum Global Workshop” 
adı altında Rixos Premium Belek,  
Antalya’da gerçekleşmiştir.

12-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında 4.sü 
düzenlenen International  Mice & Wedding 
Forum IMWF 2019; Dünya MICE ve 
Wedding sektörüne yön verenlerin 
katılımıyla Antalya Rixos Premium 
Belek’te gerçekleşmiştir.
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International MICE&Weddding Forum-IMWF 2021; uluslararası bir 
platformda sektörün öne çıkan en iyilerini buluşturur. 

Organizasyona katılacak olan MICE ve Wedding acenteleri,  bölgesinde lider şirketler 
arasından özenle seçilerek davet edilmektedir. Katılımcı markalar, şirket sahipleri, 
CEO’lar ve üst düzey yöneticiler tarafından temsil edilir. Bu anlamda yetkili kişiler ile 
birebir iletişim imkanı sunar..

En iyi oteller, kurumsal markalar, Uluslararası otel ve zincir oteller, havayolu şirketleri 
ve kurumsal markaların bir arada bulunduğu, alanında en iyi isimlerin konuşmacı 
olarak katıldığı zengin içerikli paneller ve oturumlar ile kaliteli bir içerik ve etkileşimi 
yaşatır.

Forum boyunca yapılacak olan B2B görüşmeler; standlı katılım, randevulu görüşmel-
er ile yoğun iletişim ve tanıtım imkanı verir.

IMWF 2021, zengin program içeriği ile sosyal bir ortamda kurulucak ilişkileri 
güçlendirmenizi sağlar.

Özel temalı partiler, etkinlikler, yeni keşifler, mobil uygulamalar ile yoğun etkileşimler 
ve trendleri deneyimleme fırsatları sunar.



International MICE & Wedding Forum IMWF-2021, 
Dünyanın en iyi MICE ve Wedding planlamacıları ve sektörün 
lider markaları ile bir arada olma imkanı sunuyor.

Özel olarak seçilmiş içerik ve sektöre 
yönelik konularda alanında uzman 
konuşmacılar...
Samimi deneyimlerle geçecek dört gün. 
İlham verici fırsatlar. 

DÜNYANIN
FARKLI ÜLKE-
LERİNDEN
KATILIMCILAR

FORUM, PANEL VE
KONFERANSLAR



Standlı katılım ile, MICE ve Düğün organizasyonları yapan 
acentelerin karar vericileri, 150’nin üzerinde uluslararası otel, 
zincir otel, havayolu şirketi ve kurumsal tedarikçi şirketlerin üst 
düzey yetkilileri ile iletişim kurma imkanı.

Geçmiş yılların verileri değerlendirildiğinde çıkan yüksek katılım 
oranı sonucu katılımcılar için büyük bir iş potansiyeli anlamına 
gelmektedir. Doğru ilişki yönetimi ile yaratılabilecek iş hacmi 
çok büyük olacaktır.

Alanında en iyi isimler tarafından planlanan muhteşem partiler,  öğle yemekleri, akşam 
yemekleri ve etkinlikler üzerinden, küçük gruplarla sosyal ortamlarda yoğun etkileşim ve 

iletişim kurmak için sayısız fırsatlar.

SOSYAL GECELER İLE
GERÇEK İLTİŞİM DENEYİMİ 
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KATILIM BEDELİ

6.000 EUR+KDV

Garanti Bankası

TRY IBAN : TR23 0006 2001 4210 0006 2984 93
EUR IBAN  : TR94 0006 2001 4210 0009 0960 53
USD IBAN : TR24 0006 2001 4210 0009 0960 52
Şube Adı : Altınova Şubesi
Şube Kodu : 1421
Swift Kodu : TGBATRISXXX

Konaklama bedeli dahildir.
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