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Meeting 
 

A'dan Z'ye Ulusal ve Uluslararası toplantılarınızı organize ediyoruz... 
 

Kurumsal kimliğinize, katılımcıların profiline ve hedeflerinize göre konseptler yaratarak 

toplantınızın en ince ayrıntısına kadar başarılı geçmesini sağlıyoruz. 

 

 

Incentive 
 

Siz sadece bir sonraki organizasyon tarihinizi belirleyin… 
 

Bayilerinizi, müşterilerinizi teşvik edebilmek ve çalışanlarınızın motivasyonu için kusursuz 

bir seyahat programı hazırlıyoruz. 

 

 

Congress 
 

10 yılı aşkın tecrübemiz ile… 
 

Kongre organizasyonlarının başarısı deneyime ve bilgi birikimine dayanır.  

Konferanslarınızın, sempozyumlarınızın, seminerlerinizin planlamasını uzman kongre 

ekibimize bırakın. 

 

 
Event 

 

Nerede, ne zaman, nasıl sorularınıza çözüm üretelim… 
 

Kurumsal kimliğinizin ön plana çıktığı modern ve iz bırakan etkinlikler tasarlıyor ve 

uyguluyoruz. Deneyimli ekibimiz etkinlikleriniz için yaratıcı fikirler geliştirmekte ve bu 

fikirleri sizlere sunmaktadır. Etkinlik boyunca sizden biri olarak çalışıyor ve süreç yönetimi 

konusundaki tecrübemizle sizin için unutulmaz anlar yaratıyoruz. 
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Zeya A.Ş. Hakkında 
 

 

 

Zeya, geçmiş tecrübelerinden ve günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanarak, 

yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan profesyonel ekibi ile toplantılarınızda, etkinliklerinizde, 

lansman ve kongrelerinizde yanınızdadır. 

Zeya; turizm, bireysel/kurumsal organizasyon, toplantı organizasyonu ve vize 

danışmanlık alanlarında güler yüzlü, dinamik, dürüst, profesyonel her biri kendi alanında 

uzman kadrosu, sınırsız müşteri memnuniyeti anlayışı ile çağdaş standartlarda hizmet veren  

bir kuruluştur. 

Zeya; uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklı olmayı, 

daima üst seviyede tutmak amacındadır. Saygın, güvenilir ve tercih edilen marka olma 

özelliğini artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir. Bireysel olarak sektörde kazandığı başarıları, 

kurumsal olarak uluslararası arenaya taşımak ve büyüme potansiyeli gördüğü iş alanlarında, 

sektörün önde gelen isimlerinden birisi olmak için çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir. 

Zeya; büyük, orta ve küçük boy işletmelerin her tür kurumsal seyahat, toplantı ve 

organizasyon ihtiyacına yönelik hizmet vermektedir. Sektörlerinde uzun yıllar çalışmış 

kurucular ve çalışanlarıyla, tecrübelerini çalışmalarına yansıtarak, bireysel ve kurumsal 

organizasyonlarınızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için üstün hizmet kalitesi sunmaktadır. 

 

 

Neden Zeya? 
 

Organizasyon ve etkinliklerinizde size bir çözüm ortağı olarak hizmet sunmakla 

yetinmeyip, Zeya ile çalışmanın tüm avantajlarını da sizlere en etkin şekilde sunmaktadır. 

Zeya ile çalışmanın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

 

 Etkin proje yönetimi ve hızlı geri dönüşler. 

 Sektörde 10 yıldan fazla deneyim. 

 Yüksek müşteri memnuniyeti. 

 Hizmet entegrasyonu ve anahtar teslim çözümler. 

 Pek çok sektörle hizmet ortaklığının getirdiği birikim ve müşteriye özel çözümler 

sunabilme yeteneği. 

 Ve daha birçok avantaj için tüm toplantı ve organizasyonlarınızda çözüm ortağınız. 

 Zeya hakkında daha detaylı bilgi edinmek için www.zeya.com.tr adresinden web 

sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

http://www.zeya.com.tr/
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Başlıca Hizmetlerimiz 
 

 

 

Kongre - Bayi ve Seminer Organizasyonu 

 

 Duyuru broşürleri hazırlanması, 

 Postalama hizmetleri, 

 Program ve tebliğ kitapları hazırlanması, 

 Hotel ve benzeri konaklama tesislerinde rezervasyon yapılması, 

 Ulaşım ve transfer hizmetleri, 

 Kongre teknik ekipmanları, 

 Simültane tercüme sistemleri ve tercüman ekibi, 

 Host, hostes ve rehber, 

 Danışma, tur kayıt ve dosya teslim masaları kurulması, 

 Profesyonel sekretarya hizmetleri, 

 Telekomünikasyon hizmetleri, 

 Gala ve veda gecesi organizasyonları, 

 Fuar malzemeleri temini ve stand uygulamaları, 

 Halkla ilişkiler çalışmaları, 

 Kongre öncesi ve sonrası turistik hizmetleri, 

 Temel atma ve açılış tören organizasyonu, 

 Tribün sistemleri, 

 Davet ve ikram çadırları, 

 Kürsü, podyum ve üst kapaması, 

 Yönlendirme levhaları, 

 Flama, bayrak, bez afiş ve pankart yapımı, 

 Özel dekorasyon uygulamaları, 

 Özel logo uygulamaları, 

 Sunucu ve konuşmacı, 

 Video ve fotoğraf çekimi, 

 Yaka rozetleri, 

 Özel gösteri organizasyonları. 

 

Vize Danışmanlığı  

 

 Seyahat sigortası ve asistan hizmetleri, 

 Vize danışmanlık hizmetleri, 
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Kurumsal Organizasyon 
 

 

 

 Fuar hizmetleri, 

 Promosyon ürünleri hazırlığı ve dağıtımı, 

 Flama, bayrak ve kumaş dekorasyonları, 

 Protokol karşılama ve ikram hizmeti, 

 Host, hostes, vale, güvenlik ekipleri, 

 Kokteyl ve coffee break menü alternatifleri, 

 Fotoğraf, video, jimmy jib çekimleri, 

 Basın bülteni hazırlanması, 

 Kürsü, çadır ve tribün kurulumları, 

 Simultane çeviri ve infoport sistemleri, 

 Personel geceleri organizasyonları, 

 Hediye seçimi, üretimi ve dağıtımı, 

 Basın ve halkla ilişkiler, 

 Afiş, insert, basım ve dağıtımı, 

 Ses & ışık tesisatı ve truss kurulumu, 

 Lazer, led ekran, projeksiyon ve plazma üniteleri, 

 Konfeti, volkan ve havai fişek gösterileri, 

 Özel müşteri temsilciliği, 

 Seyahat danışmanlığı, 

 Açık alan organizasyonları, 

 Balon süsleme showlar ve animasyonlar, 

 Sahne, podyum kurulumu, dekorasyonu ve kaplaması. 

 

 
Uluslararası ve Ulusal Kongreler 

 

Zeya, geçmiş tecrübelerden ve günümüzün teknolojik imkanlarından yararlanarak, 

yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunan profesyonel ekibi ile organize etmeyi planladığınız 

kongrede size tam bir çözüm ortaklığı sunmaktadır. Planlama aşamasından itibaren , kongre 

esnasında ve kongre sonrasında sağladığı maliyet, takip avantajları ve kendini sürekli olarak 

uluslararası standartlarda yenileyen altyapısı ile kongre çözüm ortağınız olmayı tam kusursuz 

şekilde sağlamıştır. 

Tüm aşamaları online olarak takip edebileceğiniz, ve tüm katılımcılara  

ulaşabileceğiniz bir altyapıyla, kongrenizin daha çok ses getirmesini ve vermek istediğiniz 

mesajı daha etkin olarak sunmanıza yardımcı olacaktır. 

Sponsorluk faaliyetleri ile kongrenizi günümüz teknolojisini kullanarak daha etkin 

olarak lanse edebilirsiniz. 

Size düzenlemeyi düşündüğünüz ulusal olsun uluslararası olsun tüm kongrelerinizde 

A’dan Z’ye bir çözüm ortaklığı sunarak, kongreyi başarılı bir şekilde planlayıp, 

gerçekleştirmeniz için destek olmaktan büyük bir keyif alacağız. Geçmiş deneyimlerimiz ile 

kongrenizi başarıya ulaştırmada partneriz olarak Zeya’yı tercih etmeniz dileği ile... 



www.zeya.com.tr 

Sunulan Hizmetler; 
 

 

 

 Adaylık dosyası hazırlama ve lobicilik, 

 Stratejik planlama, 

 Doğru zaman ve mekan tespiti, 

 Bütçeleme ve finans yönetimi, 

 İnceleme gezileri düzenlenmesi, 

 Kamu ve özel sektör kurumları ile temaslar, 

 Uluslararası tanıtım, 

 Kongreye özel web sitesi oluşturma, 

 Sponsorluk temini, 

 Sekreterya ofisi oluşturma ve yönetimi, 

 Özel kayıt programı ile elektronik ortamda kayıt hizmetleri, 

 Özel program ile elektronik ortamda bilimsel bildirilerin takibi, 

 VIP ve konuşmacılara yönelik hizmetler, 

 Baskılı malzeme grafik ve üretimi, 

 Kongre malzemeleri üretimi, 

 Kongre merkezi düzenleme, yerleşim ve yönetimi, 

 Sergi/Fuar alanları düzenleme, satış/pazarlama ve yönetimi, 

 Dekorasyon ve işaretleme hizmetleri, 

 Konaklama hizmetleri, 

 Sosyal ve kültürel program oluşturma, düzenleme ve yönetimi, 

 Özel sunum ve gösterilerin hazırlanması ve sahnelenmesi, 

 İkram hizmetleri, 

 Taşımacılık hizmetleri, 

 Karşılama ve uğurlama hizmetleri, 

 Tüm teknik hizmetlerin verilmesinin temini ve denetimi, 

 İnsan kaynakları temini ve yönetimi, 

 Hediye seçimi, üretimi ve dağıtımı, 

 Hukuki ve mali konularda uzmanlarla danışmanlık, 

 Gümrük ve lojistik hizmetler, 

 Sigorta hizmetleri, 

 Güvenlik hizmetleri, 

 Basın ve halkla ilişkiler. 

 

 

Bayi Toplantıları 
 

Bayi toplantılarımızda sloganımız olan “Farkımız ayrıntılarda gizli” ‘de belirttiğimiz 

gibi sizin için tüm detayları takip eder ve geçmiş tecrübelerimizden kazandıklarımızdan 

faydalanarak size tam bir çözüm ortaklığı sunarız. 
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Bayi Toplantısı Öncesi Hizmetlerimiz; 
 

 

 

 Farklı il ve bölgelerde alternatif otel ve etkinlik alanları sunulması, 

 Karşılaştırmalı maliyet analizi sunulması, 

 Kişi başı maliyet hesaplaması, 

 En uygun tarih ve en uygun mekan araştırması, 

 Toplantı için verilen bilgiler sonucu konsept, dekor, ses, ışık baskılı malzeme  

önerileri, 

 Uçak Biletleri, transferler için toplantınıza özel web sitesi oluşturulması ve kayıt 

alınması, 

 Bayilere bilgilendirme mesajı gönderimi, 

 LCV yapılması, faks, e-mail, telefon ile bayilere davet gönderilmesi, 

 Organizasyon ile ilgili olarak check list oluşturulması ve takibi, 

 Bayi toplantısı yönetimi, 

 Hazırlıkların gerçekleştirilmesi, 

 Önceden onaylanan dekor ve tekniğin mekana kurulumu, 

 Uygun ekibin oluşturulması ve organizasyonun gerçekleştirilmesi. 

Bayi Toplantısı Sonrası Hizmetlerimiz; 

Bayi Toplantısı Raporlama Sistemi ile etkin raporlama. 
 

Kurulan web sitesi üzerinden katılanların memnuniyet anketlerinin yapılması ve 

raporlanması. 

 

 

Eğitim Toplantıları 
 

Zeya olarak kişi sayısına bakılmaksızın tüm eğitim toplantılarınızın organizasyonu 

konusunda size destek vermeye hazırız. Eğitimleriniz için katılacak kişilere bilgilendirme 

yapılması, listelerin oluşturulması ve takibini daha profesyonel şekilde sizin yerinize bizim 

takip etmemizi ve maliyet avantajı sağlamamızı istemez miydiniz? 

Ulusal ve Uluslararası bir çok firma ve kurumun düzenlediği eğitimleri kusursuz bir 

şekilde yıllardır organize eden Zeya, bu süreçte kazandığı bilgi, deneyim ve pazarlık gücü ile 

eğitimlerinizde farklı çözümleri uygun bütçelerle sunmaktadır. 

Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 Eğitim mekanı seçimi ve bütçe oluşturulması, 

 Eğitim firması ve eğitimci organizasyonu, 

 Oyunlar ile içeriğin zenginleştirilmesi 

 Faturalandırılması ve takibi. 
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Kutlama ve Açılış Törenleri Organizasyonu 
 

Firmanızın yirminci, otuzuncu, kırkıncı yılını kutlamak istediğinizde veya açılış 

törenlerinizde Zeya olarak size yaratıcı, yenilikçi çözümler sunmaktayız. Gerek 

planlamasında, 3 boyutlu yaratıcı sunumların yapılması gerek organizasyon yerinde 

canlandırmalar ile size organizasyon anını organizasyon öncesinden yaşatırız. 

Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 Canlandırma sunumlarının hazırlanması, 

 Gerekli bütçe çalışmalarının yapılması, 

 Check listlerin oluşturulması, 

 Uygun sahne dekoru yapılması, 

 Ses ve ışık sistemi, 

 Sanatçı ve sunucu seçilmesi 

 

 

Ürün Tanıtımı & Araç Lansmanı 
 

Yeni bir ürün tanıtırken veya araç lansmanlarınız da misafirlerimizi etkilemek ve  

doğru mesajı vermek için doğru yöntemleri ve çözümleri size sunmaktayız. Hem gelişen 

teknolojiyi hem de trendleri takip ederek firmanıza özel daha önce yapılmamış, yaratıcı 

projeler sunmaktayız. Dünyadaki lansmanları ve tanıtımları takip ederek en güncel içerik 

yönetimi konusunda size çözüm ortaklığı sunuyoruz. Tüm süreci size sunumlarımızda 

anlatıyor ve size özel proje çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 

Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 Dekor tasarımı ve üretimi, 

 Ses ve ışık sistemleri hizmetleri, 

 3 boyutlu sunumlar, 

 Hologram sunumlar, 

 Watchout sistemler 

 Augmented Reality Teknolojisi sunumları. 

 

 

Özel Davetler ve Etkinlik Yönetimi 
 

Etkinlik Yönetiminde markanızın ihtiyaçlarına en uygun çözümleri projelendirerek 

doğru zaman, doğru mekanda, doğru içerik ile en uygun mesajın verilmesi konusunda tek 

elden hizmet sunmaktayız. Bütçeniz içerisinde firmanızın kurumsal yapısına uygun uyumlu 

projeleri önerip, yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım ile etkinlikleriniz de en doğru mesajı 

vermesini sağlarız. 
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Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 

 

 Etkinliğe özel konsept oluşturulması, 

 Etkinlik bütçesi oluşturulması ve farklı mekan önerileri, 

 Etkinliğe özel e-davetiye gönderimi , web sitesi kurulması, 

 Etkinlik için önerilen mekanın fotoğrafları üzerinde taslak canlandırma çizimleri, 

 Yaratıcı senaryo oluşturulması, 

 Konsepte uygun olarak host / hostes kıyafetlerinin tasarımı ve uygulanması. 

 

 
Basın Organizasyonları 

 

Yurt içi veya Yurt dışında yapmayı planladığınız Basın Organizasyonlarında nasıl bir 

etki yaratmak isterdiniz? 

Doğru mekanın seçilmesi, doğru mesajın doğru kitleye verilmesi, basın organizasyonunu 

başarıya götürmektedir. Size basın organizasyonlarının tüm aşamalarında hizmet vermekteyiz. 

Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 Medya kuruluşlarının davet edilmesi , LCV alınması ve takibi. 

 Basın kitleri dağıtılması ve içeriğinin oluşturulması. 

 Başvuruların yapılması ve gerekli izinlerin alınması. 

 Farklı konseptler yaratılarak basında maksimum yer alınması için özel projeler 

üretilmesi. 

 Sunumların hazırlanması ve kurumsal film hazırlanması. 

 Farklı mekan ve etkinlik önerileri. 

 

 

Teşvik Seyahatleri 
 

Zeya, deneyimli kadrosuyla yurtdışından gelecek misafirlerinize veya motivasyonunun 

artırılması için yurtdışına yapılacak bayi-çalışan seyahatleri konusunda profesyonel hizmet 

vermektedir. Gelen misafirlerinize İstanbul'un ve Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini profesyonel 

rehberlerimiz eşliğinde yaşatabilir ve onları unutulmaz hatıralarla uğurlayabilir veya bayi 

teşkilatınızın, çalışanlarınızın yurtdışında, şirketinize özel detaylı programlar aracılığıyla 

motivasyonlarını artırabilirsiniz. 

Üstün hizmet anlayışı ve kalitesiyle yurtiçi ve yurtdışı teşvik seyahatleri konusunda 

tercihinizi kaliteden yana yaparak bizi tercih ederek zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin. 
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Sunulan Hizmetlerimiz; 
 

 

 

 Hava limanı karşılama ve uğurlama, 

 Seçeceğiniz araç tipi ile özel transferler, 

 Konaklama hizmetleri, 

 Gidilen bölge konusunda deneyimli Profesyonel Rehber eşliğinde çevre gezileri, 

 Tekne gezisi, helikopter turları ve transferleri, 

 Öğle ve akşam yemeği organizasyonu, 

 Toplantı ve gala gecesi organizasyonu. 

 

 
Vize Danışmanlık 

Zeya Danışmanlık, Türkiye’de tüm şehirlere vize danışmanlık hizmeti vermektedir. 

İdata,  Vfs  Global,  Orange,  TLS  Başvuru  Merkezleri  ile,  Tüm  Büyükelçilikler  ve 

Konsolosluklar da akredite bir kuruluştur. 
 

Yurt dışı seyahatlerinizde daha güvende olabilmeniz adına seyahat sigortası hizmeti de 

veren Zeya Danışmanlık, alanında uzmanlaşmış, güler yüzlü kadrosuyla vize başvurunuzun 

sürecinde ve sonrasında memnuniyetinizi maksimum seviyeye getirmeyi hedeflemektedir. 

Sizlere daha iyi ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için hazırlanan bu sitede vize 

işlemleri, pasaport ve seyahat sigortası ile ilgili her türlü bilgiyi bulabilir, ve bunlarla ilgili her 

türlü ihtiyacınız için bize, vize@zeya.com.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz 
 

www.turvizesi.com 
 

 

 

Zeya Danışmanlık Turizm San. ve Tic. A.Ş. 

Vergi Dairesi : Hitit - 998 081 39 65 

Ticaret Sicil No : Ankara – 389 981 

Mersis No : 099 808 140 620 0018 

Adres : Atatürk Bulvarı, Göreme Cad 6/2 06690 Çankaya ANKARA 
 

Telefon : 0312 466 66 02 
 

Faks : 0312 438 30 05 
 

Web : www.zeya.com.tr 
 

E-Posta : info@zeya.com.tr 
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http://www.zeya.com.tr/
mailto:info@zeya.com.tr

