Veri ve analizlerle,

Turizm
yatırımcıları ve
profesyonellerinin
yanındayız

T U R İ Z M DATA BA N K
turizmdataba n k .com
Anlamak için...

TURİZMDATABANK
turizmveribankası
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V İ Z Y O N
Yaklaşık 20 yıldır Turizm
Araştırmacısı olarak çalışan
ekonomist Erol Karabulut tarafından
yayınlanmakta olan TURİZM DATA
BANKASI, ülkemiz turizminde veya
turizmle doğrudan ilişkisi bulunan
55 ana sektörde çalışan; firma sahibi,
yatırımcısı, işletmecisi, yöneticisi
konumunda bulunan turizm
profesyonellerinin bilgi, veri ve analiz
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
hizmet vermektedir.
Turizmdatabank.com, çağımızın en
Üretilen rapor ve analizler:
TVB Tourism Report
TVB Weekly
TVB Industry
TVB Perspective
TVB Tourism Review
TVB Daily
Konu başlıklarından
Yabancı ziyaretçiler
Turizm geliri
Dünya turizmi
Rakip destinasyonlar
İstihdam
Yatırımlar
Maliyetler
Teşvikler
Konaklama verileri
Tesis verileri
Kruvaziyer turizmi
Havayolu trafiği
Turizm ekonomisi
Türkiye ekonomisi
Turist profili analizleri
Geceleme analizleri
Yurtiçi seyahat pazarı
Yurtdışı seyahat pazarı
Hanehalkı davranışları
Turistik bölgeler analizleri
Pazar ve müşteri analizleri
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önemli sektörlerinden olan turizmde
meydana gelen değişimleri, olası
gelecek senaryolarını, geçmişin
eğilimlerini de dikkate alarak ürettiği
rapor, araştırma, analiz ve haberlerle
ortaya koymaktadır.
Bu vizyon doğrultusunda çalışan
Turizmdatabank.com’da, turizmin
30 ana konusundan oluşan düzenli
(periyodik) rapor, inceleme ve analiz
sunuluyor. Her ayın belirli günlerinde
sunulan yayınlar ve ele alınan bazı

TURİZMDATABANK
turizmveribankası

Turizmdatabank.com

ÇALIŞMA VE PAYLAŞIM POLİTİKASI

Turizm profesyonellerine hizmet veren
turizmdatabank.com, YILLIK ABONELIK esasına göre
çalışmaktadır. Sisteme üye-abone olanlar, sitemizde bulunan TÜM
BILGI VE RAPORLARDAN yararlanabilmektedir.
Üyeler, kendilerine ait şifrelerle sisteme girebilmekte, dilek, istek ve
şikayetleri ile haber ve duyurularını doğrudan bize iletebilmektedirler.
Sistemimiz, çağın değişen eğilim ve istekleri doğrultusunda, gelişime
katkıda bulunacak tüm önerilere açıktır.

Turizmdatabank.com

KURUMSAL DESTEK
Turizmdatabank.com, kurumsallaşma ve yeniden yapılanma planları
yapan kişi ve firmalara; analiz, raporlama, yayın ve kurumsal
dokumanlar gibi konularda, içerik, tasarım ve baskı konularında da
destek olmaktadır.

Turizmdatabank.com

LOGOMUZ
Turizmdatabank.com’un logosu, Türk kültür hayatının önemli
tamgalarındam olan HAYAT AĞACI’dır.
Hayat Ağacı, kültürümüzde; sürekli değişen ve gelişen hayatın
(evrenin) dikey anlatımıdır. Yeraltı, yeryüzü ve öte dünyanın bir
arada tasvir edilldiği tamga, aynı zamanda; dün, bugün ve yarını da
kapsayan sonsuzluğu simgeler.

Turizmdatabank.com

İLETİŞİM
E rol K A R A BU LU T
0 53 0 33 0 31 67
E rol k a r abu lut 2 0 @g ma i l .com
i n fo @ t u r i z md at aba n k .com
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Veri ve analizlerle,

Turizm profesyonellerinin yanındayız

VERİ

Sınır girişleri
bakımından
Türkiye,
İspanya’nın
30 milyon
gerisindedir.

Ancak,
paket turlarla

ANALİZ

gelen turistler
bakımından
İspanya ile
BAŞABAŞ
durumdadır.
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