Termatalia 2016 Termal Turizm, SPA,
Sağlık ve İyi Yaşam Fuarı
Meksika / Coahuila

29 Eylül – 1 Ekim 2016 tarihlerinde Meksika’nın Coahuila kentinde düzenlenecek olan Termatalia Termal
Turizm fuarı Avrasya ile Latin Amerika arasında termal köprü görevini üstlenmektedir.
Fuarda bu yıl 20’den fazla ülkede uluslararası alanda faaliyet gösterençok sayıda sektör profesyoneli yer alacak.
Su ve Thermalism konulu konferans da uluslararası alanda uzman konuşmacıları bir araya getirmesiyle fuar
etkinlikleri arasında büyük dikkat çekiyor.
Fuardaki etkinlikler arasında ayrıca; Tur operatörleri workshopu, alıcılar ve distribütörlerin b2b toplantısı, Uluslararası Su Tadımı ve tanıtım gezileri yer alacaktır. Her yıl olduğu gibi fuar alanı içerisinde Termalin Yeniden Doğuşu, Su Tadım Barı, Rahatlama & Wellness Alanı, Sağlık Alanı ve Termal Rota kısımları yer alacaktır.
Termatalia Termal Turizm Fuarına Avrupa’nın yanı sıra Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan
da katılım olacaktır.
Spa Wellness Turkey olarak her sene katıldığımız gibi bu senede Türkiye Standı ile fuardaki yerimizi alacağız.

Katılım / ziyaret ve detaylı bilgi için 0549 378 87 31 no’lu telefondan iletişime geçebilir ya da
info@spawellnessturkey.com adresine mail atabilirsiniz.

Spa wellness Turkey olarak 2007 yılından bu yana temsilciliğini yürüttüğümüz
Termatalia Termal Turizm Fuarını her yıl olduğu gibi bu yıl da yerinde ziyaret ettik.
Fuara Türk Spa – Termal sektörünün ilgisi uzun yıllardır devam etmektedir.
Organizasyon daha önceki yıllarda Tükiye Standı adı ile katılım ve ziyaret gerçekleştiren
bir çok profesyoneli ağırladı.

Termatalia 2015 Termal Turizm, SPA,
Sağlık ve İyi Yaşam Fuarı
İspanya / Ourense

Termatalia Termal Turizm Fuarı İspanyanın Ourense şehrinde 15.kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuara
Avrupa’nın yanı sıra başta Asya , Latin Amerika , Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden yoğun katılım ve
ilgi vardı.
24 – 26 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleşen sektörün uluslararası platformdaki tek ve en kapsamlı
termal fuarında spa - termal otel ve merkezleri, spa -havuz ve ekipmanları, wellness seyahat acentaları,
thalassoterapi uygulamacıları gibi daha birçok alandan temsilci firmalar katılım sağladılar.

Katılım / ziyaret ve detaylı bilgi için 0549 378 87 31 no’lu telefondan iletişime geçebilir ya da
info@spawellnessturkey.com adresine mail atabilirsiniz.

Buna ek olarak, seyahat tur acentaları ile B2B toplantılar, su tadım workshopu, termal tesis gezileri ve
uygulamalı masaj deneyimleri gerçekleşen çok sayıdaki etkinlikten bazılarıydı.

Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşen İspanya ve Portekiz ‘deki birçok termal otel ve tesis gezisinde katılımcılar
ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi. Sektör otel, ekipman ve bölge hakkında birçok bilgiye sahip oldu.

