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Corporate Stars, Türkiye'nin en iyi
markalarını bir araya getiren sosyal
bir iş platformudur.
 
Corporate Stars her yıl Türkiye'nin en
iyi kurumsal firmalarını bir araya getirir.
Oluşturduğu sinerji ile markalar arası
ilişkilerin inşası, en iyi tedarikçilerle
buluşma, ilişkilerin geliştirilmesi ile
yeni iş potansiyelleri oluşturmayı 
hedefler. 

Bu katılımcılar için iş potansiyellerini
arttırmak, birlikte keşfetmek ve keyifli
paylaşımlarla işlerine yeni bakış açıları
getirmek demektir. Projeleri, işlerini 
daha iyiye taşıyacak paylaşımlar, 
birliktelikler anlamına gelir. 













 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 K NC  YILINDA,
CORPORATE STARS

Z RVE 2022;
Kasım 2022 Antalya!

Corporate Stars Zirve; Türkiye'nin Kurumsal Seyahat
ve etkinlik alanında en üretken markaları ile 
konaklama ve etkinlik sektörünün en iyi markalarının 
bir araya getiren tek ve en etkili platform. 

2022  yılında Türkiye'nin en iyi markalarının katılımı
ile Antalya’da ilki gerçekleşen ve ses getiren 
Corporate Stars Zirve; ikinci yılında daha da 
güçlenerek geliyor. Zirve 2022, Türkiye'den 100'ün 
üzerinde yıldız markanın, CEO ve üst düzey 
yöneticisini etkinlik kapsamında ağırlamaya 
hazırlanıyor. Yine bu markalarla birebir iletişim fırsatı 
bulacak, otel, havayolu şirketi, etkinlik şirketi, ses ışık, 
organizasyon şirketi, mekan tasarımcıları, teknoloji 
devi en iyi marka ve tedarikçiler stantlarında yerlerini 
alacaklar...
 
Kasım ayında Antalya’da yapılacak olan, Corporate
Stars Zirve 2022 doyurucu içeriği ve ses getirecek
konu başlıkları ve konuşmacılarla, B2B görüşmeleri,
sosyal geceleri ile büyük bir iş potansiyelini bir araya 
getiriyor. 



Dört gün boyunca gündüzleri Kongre, topLantı, teşvik seyahatlerine yeni 
bakış açıları getirecek, ışık tutacak çeşitli forum, panel, B2B görüşmeler 
ve konferanslarda bir araya gelecek olan katılımcılar ve ziyaretçiler, 
akşamları ise eğlenceli tematik partilerde günün stresini ve 
yorgunluğunu atma şansı bulacaktır.

Market Palace'da tanıtımları yapılacak Türkiye'nin en iyi markaları.
 
Markaların Kongre toplantı organizasyonları için hizmet verecek 
Türkiye'nin alanında en iyi hizmet tedarikçi markaları Marketpalace'da 
stantlarında yerlerini alıyor. Böylece katılımcılar son teknolojiler, 
yenilikler, alternatif etkinlik unsurları ve bunları sunan şirket yetkilileri ile 
birebir iletişim şansı yakalayabilmektedir.

Katılımcılar organizasyon öncesi 
mobil uygulama ile randevularını 
alıp istedikleri marka ve kilşilerle 
özel toplantılarını gerçekleştirme 
imkanı ile birlikte iş ve yakın ilişki 
kurma fırsatı buluyor.



 Her gece farklı bir etkinliğe sahne olacak “Corporate Stars 2022”
sosyal bir platform oluşturarak, farklı konsept ve temalarda
alanında uzman firmalarca dizayn edilen geceler, yaratıcı fikir
önerileri sunuyor. 



BÜYÜK BIR IS POTANSIYELI

“CORPORATE STARS 2022” Türkiye’nin şirket geceleme
sayılarında ülkenin en üretken 200 firmasını bir araya getirecektir.

Bu çok büyük bir iş potansiyeli anlamına gelmektedir. Doğru ilişki
yönetimi ile yaratılabilecek iş hacmi çok büyük olacaktır.

Türkiye’nin en iyi şirketlerinin
üst düzey yetkilileri ile tanışma,
tesisi ve markayı en iyi şekilde 
ifade etme, sunma şansı.
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