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Yurtdışı fuarlarda destinasyon tanıtımı
CNR Avrasya Boat Show’da yoğun ilgi
Fuar talihlileri çekilişle belirlendi
Teos Marina AVM’de yat market açıldı
●

●
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Londra ve Düsseldorf’ta destinasyon tanıtımı
İngiltere'nin
başkenti
Londra'da
denizcilik
sektörünü
buluşturan
London Boat
Show 10-14
Ocak
tarihlerinde
ziyaretçilere
kapılarını açtı.
Türkiye tanıtım
alanında standı
olan Teos
Marina, dünya
yatçılarına bölgesini tanıttı.
Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, "Ulusal tanıtım organizasyonu
içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde ise, dünyanın en büyük denizcilik fuarı
20-28 Ocak tarihlerinde kapılarını açtı. Teos Marina ve Sığacık'ı henüz
görmeyen, güzel koylarımızda henüz yüzmeyen, doğal ve yöresel
yemeklerimizi henüz tatmayan, 3000 yıllık tarihi yerlerini ve yemyeşil
doğasını henüz keşfetmeyen yatçılara, neler kaçırdıklarını ve güzel İzmir'i
en kısa sürede keşfetmeleri için nedenleri Düsseldorf Boat Show'da da
anlattık.

Ekrem İnözü Boot Düsseldorf standımızda
Nisan 2004 yılında başlayıp, kızının adını verdiği Anouk isimli 17 metre boyundaki yelkenli ile 30 ayda tamamlayan Ekrem İnözü’nün, ilk
dünya seyahatini “Dünya Varmış” isimli kitabından okumuş, gördüğü
güzelliklere fotoğraflarla tanık olmuştuk.
Bugün Düsseldorf Boat Show’daki Teos Marina standını ziyaret eden
Ekrem İnözü ve Cemile Yıldız ile hasret giderip, 2014 ile 2017 yılları
arasında gerçekleştirdikleri “turistik gezi” olarak adlandırdıkları ikinci
dünya seyahatleri ile ilgili kitabın hazırlıklarını konuştuk.
Uzun süredir yazımı ile yoğun mesai harcayan İnözü, fotoğraf seçimlerini de tamamladığını ve son aşamaya yaklaştığını bildirdi. Ekrem İnözü’nün ikinci dünya seyahatleri ile ilgili yeni kitabını, herkes gibi biz de
heyecanla bekliyoruz.

CNR Boat Show’da Teos Marina rüzgarı
İzmir’in doğal limanı Teos Marina, 9 Şubat’ta VİP açılışı yapılan ve 18 Şubat’a kadar ziyaretçi akınına uğrayan
CNR Avrasya Boat Show’da fuar ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hol 2’de A11 nolu stantta uluslararası standartlarda hizmet kalitesini ve bölgesini tanıtan Teos Marina,
stant ziyaretçileri arasında 18 Şubat’ta yapılan çekilişle 3 kişiye yıllık
bağlamada %50, 3 kişiye de kışlamada %25 indirim yapacağını duyurdu. Ayrıca standı ziyaret eden tüm ziyaretçiler tanışma amacıyla 3 gün
ücretsiz konaklama hakkı elde etti. Teos Marina Genel Müdürü Faruk
Günlü, şöyle konuştu:
“CNR Expo’da yapılan CNR Avrasya Boat Show marinalar ve sektörün
diğer paydaşları açısından önemli bir tanıtım mecrası oluyor. Bu yıl
fuarların ikiye bölünmesinden dolayı ziyaretçi sayısı açısından biraz
kaygılıydık ancak geçen yıldan bile daha çok ziyaretçi ile karşılaşınca
şaşırdık. Londra ve Düsseldorf’ta yapılan Boat Show’ların ardından bu
yıl katıldığımız üçüncü fuarda, denizcilere önemli avantajlar sunduk.
Teos Marina’ya hiç gelmemiş olan tekne sahiplerine kaliteli hizmetlerimizi ve bölgenin sunduğu eşsiz güzellikleri gelin tanıyın, 3 gün ücretsiz
konaklayarak deneyin dedik. Sabit kur, erken ödeme indirimi, ödemede
taksit seçeneği, sözleşmelerine hediye ek süreler, kışlama kampanyasının yanı sıra, fuara özel standımızı ziyaret eden denizciler arasında yaptığımız çekilişle 3 kişiye yıllık bağlamada %50 indirim, 3 kişiye kışlamada %25
indirim kazanma fırsatı sunduk. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz.”
Yat Market’te %10 indirim ve yelken eğitimi
Stant ziyaretçilerine ayrıca Teos Marina’daki
Oldcity Yat Market'ten yapacağı 500 TL ve
üzeri alışverişlerde %10 indirim hakkı ile teknesini yeni alan amatör denizcilere ücretsiz
yelken eğitimi verilecek.
Kayıtsız 3 adlı teknesiyle tek başına dünyayı
dolaşan ilk Türk olan Özkan Gülkaynak da filikasını Teos Marina standında sergiledi. Sevenleri ile görüşmeler yapan Gülkaynak, seyahatlerini anlattığı kitaplarını imzaladı.
Teos Marina’nın bölge tanıtımına kiracıları olan teknik atölyeler ve Seferihisar Belediyesi de katıldı. İzmir’in
Cittaslow ilçesi Seferihisar’ın su altı dünyası, tarihi ve yemeklerini tanıtan kitapçıklarını dağıtan belediye görevlileri, stant ziyaretçilerine Seferihisar Belediyesi’nin tesislerinde üretilen mandalina kurusu ikram
etti. Ayrıca stantta, keçe sanatçısı Ayfer Güleç teknelerde iyi bir izolasyon malzemesi olarak kullanılabilecek keçe yapımı hakkında workshop gerçekleştirdi. Çocuklara da balon dağıtıldı. CNR Avrasya
Boat Show’da birçok yatın ilk kez Türkiye prömiyeri
gerçekleştirildi. Denizcilik sektörünün önde gelen
1500 markası, 3500'ün üzerinde deniz aracı ve
ekipmanlarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Fuar çekilişinin talihlileri son gün belirlendi
CNR Avrasya Boat Show
boyunca standımızı ziyaret
eden herkese gösterdikleri
yoğun ilgiden dolayı
teşekkür ediyoruz.
Standımızı ziyaret eden
tekne sahipleri arasında
yapılan çekilişte, yıllık
bağlamada %50 indirimi;
1) SUNSET 2 Teknesi sahibi
Devrim Bildirici, 2) IKARUS Teknesi sahibi Ertuğrul Hasırcıoğlu, 3) YENİ TEKNE alan ancak henüz ismine karar
vermemiş olan Selahattin Tosuner kazandı.
%40 indirimli kışlama kampanyasına ek olarak %25 indirimi ise; 1) YÜKSELİM Teknesi sahibi Timur Hekimoğlu,
2) MI SOL Teknesi Sahibi Murat Tuğcu, 3) HOOK Teknesi sahibi Eren Erdoğan kazandı. Teos Marina standını
ziyaret eden tüm tekne sahipleri 3 gün ücretsiz konaklama hakkı elde etti.
Teos Marina’da görmekten mutluluk duyacağımız talihlileri tebrik ediyoruz. Teos Marina’nın sadece fuar
dönemine özel değil her zaman sunduğu avantajlı kampanyaları sürüyor.

Teos Marina’da Oldcity Yat Market açıldı
Tekne malzemesi ve yat aksesuarları çeşitleri ile Teos Marina
AVM'de faaliyete başlayan Oldcity Yat Market, şişme bot,
dıştan takma motor, yelken malzemeleri satışının yanı sıra
tekne brokerliği hizmeti de vermeye başladı. Açılışa özel boya
ve bakım ürünlerinde 15 Nisan'a kadar %10 indirim uygulayan
Oldcity Yat Market, denizcilerin her türlü ihtiyacını
karşılamaya hazır.

Grup Armoni’nin sergisi yoğun ilgi gördü
17 Şubat Cumartesi günü açılışı
yapılan Teos Marina Kültür
Merkezi’ndeki Grup Armoni’nin resim
sergisi, gördüğü yoğun ilgi
dolayısıyla 9 Mart tarihine kadar
açık kalacak. Üniversitelerin Resim
Bölümü öğrencilerinden oluşan Grup
Armoni, Teos Suluboya Topluluğu ve
Teos Marina’nın ev sahipliğinde
eserlerini sanatseverlerin beğenisine
sunmaya devam ediyor.

Teos Marina’da deniz sezonu başlıyor
İstanbul, Ankara ve Türkiye’nin diğer
illerinde kış en soğuk yüzünü gösterip
herkesi üşütürken, Güzel İzmir’in doğal
limanı Teos Marina’da güneş açtığı
anda bahar yaşanıyor. Ilıman iklimi ve
doğasıyla cennetten bir parça olarak
tarif edilen Teos Marina’nın küçük
misafirleri temiz denizin ve güneşin
tadını çıkarıyor. Denize açılmak için
güzel günler başladı. Sakin şehrin
huzurlu limanından, engin denizlere
açılabilir, ıssız bakir koyları
keşfedebilirsiniz. Keyifli bir seyrin
sonunda palamarlarınızı almak için
İzmir’in güvenli doğal limanı Teos
Marina’da sizi bekliyor olacağız.

Klasik yoga haftada 3 gün devam ediyor
Teos Marina Kültür Merkezi'nde her hafta eğitmen Figen Çizgen
rehberliğinde klasik yoga dersleri devam ediyor. Her Cumartesi
ve Çarşamba sabahı saat 11.00'de,
her Salı akşamı saat 19.30'da yoga
dersleri yoğun ilgi görüyor. Beden,
zihin ve ruhu dinlendiren eğitime
her geçen gün ilgi artıyor.

