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Corporate Stars, Türkiye’nin en iyi 
markalarını bir araya getiren sosyal 
bir iş platformudur.

Corporate Stars her yýl Türkiye’nin en 
iyi kurumsal firmalarýný bir araya getirir. 
Oluþturduðu sinerji ile markalar arasý 
iliþkilerin inþasý, en iyi tedarikçilerle 
buluþma, iliþkilerin geliþtirilmesi ile 
yeni iþ potansiyelleri oluþturmayý hedefler.

Bu katýlýmcýlar için iþ potansiyellerini 
arttýrmak, birlikte keþfetmek ve keyifli 
paylaþýmlarla iþlerine yeni bakýþ açýlarý 
getirmek demektir. Projeleri, iþlerini daha 
iyiye taþýyacak paylaþýmlar, birliktelikler 
anlamýna gelir.
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Kasım 2020 Antalya!

Corporate Stars Zirve; Türkiye’nin Kurumsal Seyahat 
ve etkinlik alanýnda en üretken markalarý ile konaklama 
ve etkinlik sektörünün en iyi markalarýný bir araya 
getiren tek ve en etkili platform.

2019 yýlýnda Türkiye’nin en iyi markalarýnýn katýlýmý 
ile Antalya’da ilki gerçekleþen ve ses getiren Corporate 
Stars Zirve; ikinci yýlýnda daha da güçlenerek geliyor. 
Zirve 2020, Türkiye’den 100’ün üzerinde yýldýz 
markanýn,  CEO ve üst düzey yöneticisini etkinlik  
kapsamýnda aðýrlamaya hazýrlanýyor. Yine bu markalarla 
birebir iletiþim fýrsatý bulacak, otel, havayolu  þirketi, 
etkinlik þirketi, ses ýþýk, organizasyon þirketi, mekan 
tasarýmcýlarý, teknoloji  devi  en iyi marka ve tedarikçiler 
stantlarýnda yerlerini alacaklar..

Kasým ayýnda Antalya’da yapýlacak olan, Corporate 
Stars Zirve 2020 doyurucu içeriði ve se getirecek 
konu baþlýklarý ve konuþmacýlarý, B2B görüþmeleri, 
sosyal geceleri ile büyük bir iþ potansiyelini bir 
araya getiriyor.
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Katýlýmcýlar organizasyon öncesi 
mobil uygulama ile randevularýný 
alýp istedikleri marka ve kiþilerle 
özel toplantýlarýný gerçekleþtirme 
imkaný ile birlikte iþ ve yakýn iliþki 
kurma fýrsatý buluyor.

Market Palace’da tanıtımlarının yapacak Türkiye’nin en iyi markaları.

Markalarýn Kongre toplantý organizasyonlarý için hizmet verecek 
Türkiye’nin alanýnda en iyi hizmet tedarikçi markalarý Marketpalace’da 
stantlarýnda yerlerini alýyor. Böylece katýlýmcýlar son teknolojiler, yenilikler, 
alternatif etkinlik unsurlarý ve bunlarý sunan þirket yetkilileri ile birebir 
iletiþim þansý yakalayabilmektedir.

?

Üç gün boyunca gündüzleri Kongre, toplantý, teþvik seyahatlerine yeni bakýþ 
açýlarý geliþtirecek, ýþýk tutacak çeþitli forum, panel, B2B görüþmeler ve 
konferanslarda bir araya gelecek olan katýlýmcýlar ve ziyaretçiler, akþamlarý 
ise eðlenceli tematik partilerde günün stresini ve yorgunluðunu atma þansý 
bulacaktýr.



Her gece farklý bir etkinliðe sahne olacak “Corporate Stars 2020” 
sosyal bir platform oluþturarak, farklý konsept ve temalarda 
alanýnda uzman firmalarca dizayn edilen geceler, yaratýcý fikir 
önerileri sunuyor.
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“CORPORATE STARS ZİRVE 2020” Türkiye’nin Þirket geceleme sayýlarýnda 
ülkenin en üretken 200 firmasýný bir araya getirecektir.

Bu çok büyük bir iþ potansiyeli anlamýna gelmektedir. Doðru iliþki yönetimi 
ile yaratýlabilecek iþ hacmi çok büyük olacaktýr.

BÜYÜK BIR IS POTANSIYELI

NELER
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Türkiye’nin en iyi 
þirketlerinin üst düzey 
yetkilileri ile 
tanýþma, tesisi ve 
markayý en iyi þekilde 
ifade etme,
sunma þansý.



3.500 EURO+KDV

Garanti Bankası

TL 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 Bedelleri Dahildir.
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