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YEPUD & BÜYEM ETKİNLİK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR
Etkinlik sektörüne gerekli olan kalifiye yönetici
adayı elemanlar hazırlamak amacıyla Boğaziçi
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
BÜYEM ve Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve
Uygulama Derneği YEPUD tarafından “Etkinlik
Yönetimi” beceri kazandırma programı
oluşturulmuştur.
Sertifika programındaki dersler Boğaziçi
Üniversitesi öğretim üyeleri ve YEPUD üyesi
profesyoneller tarafından verilmektedir.
18 Şubat – 8 Mayıs 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek programda haftada 2 gün
üçer saat, toplamda 72 saat eğitim ve YEPUD
üye şirketlerinde staj olarak uygulanacaktır.

• Etkinlik yönetimine giriş
• Etkinlik yönetiminde pazarlama ve pazarlama iletişimi
yönetimi
• Etkinlik yönetiminde iletişim becerileri
• Etkinlik sektöründe risk yönetimi
• Etkinliklerde ses, ışık, müzik ve sahne yönetimi
• Etkinlik mekanlarında ziyafet hizmetleri ve satış yönetimi
• Etkinlik yönetiminde hukuk
• Etkinlik yönetiminde finansal yönetim
• Festival, konser ve gösteri hizmetleri yönetimi
• Dijital etkinlikler ve sunum teknikleri
• Mekan tasarımı ve teknik standartlar
• Devlet protokolü etkinlikleri
Özel Oturum: Etkinliklerde marketing satış
Çalıştay: Kreatif Düğün ve Davet Yönetimi
Günler & Saatler: Pazartesi ve Çarşamba 18:30 – 21:30

Bu yıl ilk kez
YEPUD
üye şirketlerinin
çalışanlarına
%25 indirim
uygulanacaktır.

SÖYLEŞİ
12. BEA WORLD FESTİVAL’DE ÖDÜL ALAN ÜYEMİZ
ATÖLYE GRUP GENEL MÜDÜRÜ ZİYA ARTUN İLE
BEA WORLD FESTİVAL HAKKINDA KONUŞTUK
BEA World Festival, Dünyanın En İyi
Etkinlikleri Ödül Töreni’nde finale kalarak En
İyi Roadshow ödülünün sahibi, Atölye Grup
oldu. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Üyemizin
böyle bir ödül almış olması bizim için de çok
gurur verici bir olay.
BEA World Festival yolculuğunuzu ve
tecrübelerinizi üyelerimiz ile paylaşır mısınız?
BEA World Festival için etkinlik sektörünün
Oscar’ları diyebiliriz. Dünyanın dört bir
yanından sayısız projenin yarıştığı, sektörün en
iyilerinin bir araya geldiği ve aynı zamanda
network imkanı sunan muazzam bir
organizasyon. Bir çok global şirketin üst düzey
yöneticilerinin de jüri olarak bulunduğu
festivalde bu yıl 4 kıtada 29 ülkeden yüzlerce
proje yarıştı.
Dünya trendleri, etkinlik teknolojileri, müşteri deneyimleri konusunda ufkunuz açılıyor diyebilirim.
Bu festivalde yer alıp ilk defa 1.lik ödülü alan Türk firması olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.
BEA World Festival’de ödül aldığınız projenizi anlatır mısınız lütfen.
“Yarını Kodlayanlar” projesiyle" sadece “teknoloji tüketen" değil "teknoloji üreten" bir nesil
yetiştirilmesi hedefleniyor. Sosyo/ekonomik açıdan dezavantajlı 7 - 14 yaş arası çocuklara kodlama
eğitimi vermek amacıyla yola koyulduk. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle başlayan proje,
gerçekleştirdiğimiz roadshow ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaştı ve binlerce çocuğa eğitimler verildi.
BEA World Festival’deki ikinci ödülünüz, daha önce hangi dalda ödül almıştınız? BEA’nın Avrupa’dan
dünyaya açılması arasında sizce nasıl bir değişim oldu?
Önceki ismi European Best Event Awards olan festivalde Türkiye Golf Federasyonu için
gerçekleştirdiğimiz “Tiger Woods Kıtalararası Golf Vuruşu” etkinliği ile “Best Public Event” dalında yine
birincilik ödülü alan ilk Türk firması olmuştuk. Festival Avrupa’dan dünyaya açılarak çok daha renkli,
daha mücadeleli ve bir o kadar da keyifli hale geldi. Kıtalararası bir sahneye dönüştü. Örneğin, bu yıl
yarıştığımız kategorilerde Hindistan, İngiltere, Rusya, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin işleriyle
mücadele ettik. Bizim için de çok özel bir deneyim oldu.
Bu yıl ödül töreninde gelecek yıl BEA World Festival’e ev sahipliği yapacak şehrin İstanbul olduğu
açıklandığında neler hissettiniz?
Festival her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor. Törende bir sonraki festivalin İstanbul’da olacağını
duyunca inanılmaz mutlu olduk. Eminim İstanbul’daki festival bugüne kadar yapılan en iyi BEA World
Festival olacak. Bu festivali İstanbul’a getirmek için uzun süredir çalışan YEPUD’a ayrıca teşekkürler.
Sektör için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

İstanbul’da yapılacak BEA World Festival’e
katılmayı düşünen üyelerimize önerileriniz
nelerdir?
Festivalde yalnızca yarışmacı olarak değil
katılımcı olarak da bulunabilirsiniz. Sektörün
dünyada
önde
gelenleriyle
birebir
görüşmeler yapılabiliyor, diğer ajansların
sunumları canlı olarak takip edilebiliyor.
Paneller, eğitimler tam anlamıyla dolu dolu
geçiyor. Yarışma kısmında ise her şeyin
odağında “insan” ve “deneyim” var
diyebilirim. Bu iki nokta çok önemli. Sektöre gönül vermiş herkesin mutlaka katılmasını ve bu festivalin
bir parçası olmasını tavsiye ederim.

TÜRSAB İLE YOĞUN TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanı
Levent Demirel ile BEA World Festival 2019 İstanbul başta olmak üzere pek çok konuyu değerlendirme
toplantıları devam ediyor.
Yönetim kurulu üyelerimizin ve TÜRSAB Pazarlama departmanının katıldığı toplantıda BEA World
Festival 2018’in detayları hakkında TÜRSAB yetkililerini bilgilendirirken 2019 organizasyonu için
detaylıca fikir alışverişinde bulunuldu ve yol haritası çıkarıldı. Etkinlik sektöründeki son gelişmeler de
değerlendirildi.

ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
By Med Production / Melih Eskinazi
Fiyonk Organizasyon / Begüm Kaçmaz - Özge Çelik
Kınacım Organizasyon / Derya Türker
Show Organizasyon / Tolga Aça
Ahmet Şen Matbaası/Ahmet Şen
Hepinize hoş geldin diyor, YEPUD çatısı altında nice güzel projelere imza atmayı diliyoruz.

ÜRDÜN DESTINATION GECESİNDE DERNEĞİMİZİ TEMSİL ETTİK
Endüstrisi
desteklenen

Derneği

I-MICE

tarafından

Ürdün Destinasyonu tanıtım

gecesine, derneğimizi temsilen YEPUD
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Mardini ve

Genel Sekreteri Serdar Uğur Girgin katıldılar.
Renkli anlar yaşanan gecede ev sahipliğini
Destination Options acente sahibi Ece Delen
yaptı.
03 Aralık 2018 tarihinde CVK Park Bosphorus
Otel’de organize edilen Uluslararası MICE

MARRIOTT ASIA HOTEL DÜĞÜN FUARI’NI ZİYARET ETTİK
17-18 Kasım tarihlerinde İstanbul Marriott Asia
Hotel’de gerçekleştirilen düğün fuarında
derneğimiz adına YEPUD Yönetim Kurulu
Başkanı Şebnem Mardini, Genel Sekreter
Serdar Uğur Girgin ve yönetim kurulu üyeleri
Erol Yıldırım ve Bülent Uluçay sektör
firmalarımızın stantlarını ziyaret ettiler. Ayrıca
Marriott Asia Hotel yöneticileri ile de bir araya
gelen YEPUD Başkan ve yöneticileri 2018 sektör
değerlendirmesi yapıp ve 2019 beklentilerini
paylaştılar.

SWISSOTEL WEDDING BY BOSPHORUS FESTİVALİNDEYDİK

1-2 Aralık tarihinde Swissotel’de gerçekleşen Wedding by Bosphorus festivaline katılan üyelerimiz ve
sektör dostlarımızın stantlarını ziyaret ederek verimli bir fuar olması dileklerimizi ilettik. Evlilik ve

düğün hazırlıkları ile ilgili güncel konuların ve yeni trendlerin paylaşıldığı bu özel organizasyonda
sektörün bir çok paydaşı bir araya gelme fırsatı buldu.

BİZDEN HABERLER
GELİN DAMAT DERGİSİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Gelinlik, damatlık, evlilik hazırlıkları sektörünün önde gelen
moda dergisi olan “Gelin Damat Dergisi” tarafından ilk kez
düzenlenen Gelin Damat Dergisi Ödül gecesi, 12 Aralık 2018
tarihinde Özge Ulusoy ve Burak Törün sunuculuğunda
İstanbul Fuat Paşa Yalısı’nda görkemli bir davetle gerçekleşti.
Evlilik sektöründe faaliyet gösteren firmalar başarılarından
dolayı

onurlandırıldığı,

gelin

ve

damat

adaylarının

hazırlıklarına da yön vermeyi hedefleyen organizasyonda
üyelerimize ödül yağdı.
Yılın popüler organizasyon firması Şebnem Event Design – Şebnem Mardini
Yılın ses & ışık organizasyon firması Mavi Grup - Serdar Uğur Girgin & Hande Girgin
Yılın popüler kına organizasyonu firması Kına Organizasyon - Erol Yıldırım
Yılın kına organizasyon firması Kınacım Organizasyon - Derya Türker
Yılın kır düğünü mekanı Life Park - Erdem İpekçi
Yılın konsept düğün mekanı QUBBE - Erdem İpekçi
Ödül alan üyelerimizi kutlar, daha nice ödüllere layık olacak projelere imza atmalarını dileriz.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
2019
TÜM ÜYELERİMİZ İÇİN MUTLU VE BEREKETLİ BİR YIL OLSUN

YEPUD’dan tüm üyelerine yeni yıl hediyesi
YEPUD üyeleri yeni yılı yeni üyelik tabelalarıyla
karşılıyor.
önemini

YEPUD
tüm

çatısı

sektöre

altında
ve

olmanın

müşterilerine

göstermek, kalite ve standartlarını ön plana
çıkarmak amacıyla tüm üyelerimize üyelik
tabelaları hediye ettik.

TURİZMDE FARK YARATANLAR ÖDÜLLERİNE BAŞVURMANIN TAM ZAMANI

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen “Turizmde Fark Yaratanlar 2019”
ödül töreni 20 Mart 2019'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Seyahat
acentaları, Konaklama sektörü, Rehberler, Gastronomi, Müzecilik, Kültürel miras ve çevre projeleri,
Destinasyon tanıtımı ve pazarlama, Kültür ve Sanat, Hava taşımacılığı, MICE ve seyahat teknolojileri
kategorileri ile birlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye’nin ilk kez “UNDP Türkiye
Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü” de takdim edilecek.

Siz de turizmde fark yarattığınıza inanıyorsanız, www.turizmdefarkyaratanlar.com adresini ziyaret
ederek hemen başvurabilirsiniz. Son başvuru tarihi 4 Şubat 2019!

