


Motivasyon Kongre Seminer Turizm Organizasyon ve Ticaret Ltd. Şti. 2007 yılından itibaren Antalya ofisi ile M.I.C.E ala-
nında hizmet vermeye başlamıştır. 2010 yılında Ankara’da, 2012 yılında İstanbul’da, 2018 yılında Bursa’daki ofislerine 
ilaveten son olarak 2023 yılında açılan İzmir ofisi ile büyüyerek yoluna devam etmektedir.

2007 yılındaki oluşumun ardından Dream Incentive Turizm müşteri memnuniyeti odaklı vizyonuna toplam kalite yö-
netimi sistemi çalışmaları ile hız vermiş ve başarının açık işbirliği ve üst seviyede iletişim ile mümkün olacağı inancıyla, 
çözüm ortakları ile serbest bir fikir alışverişi platformu yaratarak, hassas bir planlama ve yaratıcı çözümler ile beklenti-
nin üzerine çıkmayı ilke edinmiştir.

Gün geçtikçe toplantı yönetimi konusunda uzmanlaşan acentemiz, teknolojik trendleri yakından takip ederek müş-
terilerine akılcı, pratik ve çözümcü yaklaşımı ve başarının detaylarda gizli olduğunun bilincinde dinamik ekibi ile yüz-
lerce organizasyonu başarı ile gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2013 yılında kurulan Kurumsal Hizmetler Departmanı ile Özel 
Şirketlerin ve Kamu Kurumlarının kurumlar rezervasyonları ve ulaşım biletleri hizmeti de vermeye başlamıştır. Emin 
adımlarla büyüyen acentemiz sektöründe güven duyulan ve partnerleri ile uzun soluklu işbirlikleri sürdüren bir konu-
ma gelmiştir.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına beklentilerinin üzerine çı-
karak ve modern teknolojik trendleri kullanarak, zama-
nında ve en ekonomik çözümleri, yüksek standartlarda ve 
kaliteden ödün vermeden sunabilen; güvenilir ve müşteri 
memnuniyeti odaklı bir çözüm ortağı olmaktır.

Donanımlı kadrosu ile iç ve dış müşteri memnuniyeti-
ni maksimum düzeyde sağlayan, toplam kalite yönetimi 
anlayışını benimseyen, çevreye duyarlı, marka bilinci ta-
şıyan, hizmet kalitesinde süreklilik sağlayan, sosyal, yeni-
likçi, başarının detaylarda gizli olduğunun bilincinde ve 
sektöründe örnek olacak bir firma olmaktır.

DREAM INCENTIVE

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ



Tam ismi Meeting, Incentive, Congress, Exhibitions olan, 
toplantılar, teşvik gezileri, kongreler ve sergiler anlamına 
gelen MICE, bütün bu sayılan faaliyetleri yapan firmaları ta-
nımlamak için kullanılmaktadır. Bu anlamı ile MICE, bütün 
dünyada hızla gelişen organizasyon faaliyetleridir.

M.I.C.E.
İhtiyacınıza yönelik konaklama alternatifler • Toplantı konsepti geliştirme • Toplantı kaydı alınması ve asistanlık hiz-
metleri • Görsel ve baskılı materyal için kreatif dizaynlar • Baskılı materyal uygulamaları • Karşılama hizmetleri • Tek-
nik ekipman çözümleri • Simultane hizmetleri • Sekreterya hizmetleri • Ulaşım ve transfer hizmetleri • Promosyonel 
ürün alternatifler • VIP hizmetleri

MEETING

Fuar planlama ve bütçelendirme hizmetleri • Fuar web sitesi tasarım ve uygulaması • Fuar pr hizmetleri • İç ve dış me-
kan reklam tasarım ve uygulaması • Fuar alanı planlaması • Fuar kataloğu hazırlama ve uygulaması • Stand tasarım ve 
uygulaması • Ulaşım ve konaklama hizmetleri • Panel, toplantı hizmetleri • Host – hostes, manken hizmetleri • Ürün 
lansmanı organizasyonları • Gösteri, müzik ve animasyon hizmetleri • Özel etkinlik organizasyonları • Vip hizmetleri • 
Catering hizmetleri • Güvenlik hizmetleri • Temizlik hizmetleri • Otopark hizmetleri

EXHIBITION

Konaklama hizmetleri • Karşılama hizmetleri • Ulaşım ve transfer hizmetleri • Kayıt ve asistanlık hizmetleri • Desti-
nasyona özel motivasyon amaçlı, teknik ya da kültürel geziler • Motivasyon ve takım oyunları organizasyonları • Ürün 
lansman hizmetleri • İç ve dış mekan özel aktivite hizmetleri • Halkla ilişkiler ve basın yayın hizmetleri • Görsel baskılı 
materyal dizayn ve uygulaması • Teknik ekipman hizmetleri • Promosyonel ürün hizmetleri • Host – hostes hizmetleri 
• Catering hizmetleri • Gala & kokteyl & açılış organizasyonları • Dekorasyon ve salon giydirme hizmetleri • Profesyo-
nel sahne kurulumu hizmetleri • Konser, show grupları ve performans sanatçısı ve animasyon organizasyonları • İç ve 
dış mekan pyroteknik hizmetleri(havai fişek, volkan, su perdesi v.b.) • Araç kiralama

INCENTIVE

Kongre planlaması ve bütçelendirme hizmetleri • Kongre web sayfası tasarım ve uygulaması • Dağıtım listelerinin oluş-
turulması • Kongre broşürü hazırlanması ve 1. Duyurunun yapılması • Kongre afişi tasarımı, uygulama ve dağıtımı • 
Kongre pr hizmetleri • Sponsorluk dosyasının hazırlanması • Sponsorluk görüşmelerinin yapılması • 2. Duyurunun ya-
pılması • Kongre kayıtlarının alınması • Kongre özet kitapçığı ve program kitapçığı hazırlanması • Konaklama hizmetleri 
• Kongre merkezi ve salon hizmetleri • Stand tasarım ve uygulaması • Host & hostes hizmetleri • Sekreterya hizmetleri 
• Vip hizmetleri • Simultane hizmetleri • Teknik ekipman hizmetleri • Promosyonel ürün hizmetleri • Ulaşım & trans-
fer hizmetleri • Karşılama hizmetleri • Gala organizasyonu • Kongre raporlama hizmetleri • Kongre kitabı hazırlama, 
uygulama ve dağıtımı • Tercüme Hizmetleri

CONGRESS



• Fotokopi - Faks Makineleri
• Lazer - Inkjet Termal Yazıcılar
• Bilgisayar - Notebook
• İnteraktif Cd - Web Tasarımı

TOPLANTI DESTEK HİZMETLERİ

• Havai Fişek Gösterileri
• İç ve Dış Mekan Volkan, Konfeti Yağmuru
• Su Perdesi (Lazer Görüntü Sistemli)
• Lazer Grafik ve Animasyon Gösterileri

PYROTEKNİK HİZMETLERİ

• Simultane Sistem ve Kulaklıklar
• Simultane Kabinler (ISO4043 Standartlarında)
• Simultane ve Ardıl Tercüman Hizmetleri

SİMULTANE HİZMETLERİ

• Led Ekranlar
• Video Data Projeksiyonlar
• Projeksiyon Perdeleri
• Plazma Monitörler
• Tepe ve Slayt Makinesi
• Görüntü Seçici ve Çoklayıcılar
• Reji Sistemleri
• Kamera ve Fotoğraf Hizmetleri

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

• Karşılama Deskleri
• Head Table
• Plazma Kürsü
• Podyum Kurulum Hizmetleri
• Vinil Germe Sahne ve Dekor Hizmetleri
• Watch Out Sahne Sistemleri
• İç ve Dış Mekan Led Screen
• İç ve Dış Mekan Video Mapping
• Dijital Program ve Yönlendirme Tabelaları

SAHNE ve DEKOR HİZMETLERİ

• Konferans Ses Sistemleri
• Ses Kayıt Cihazları
• Sunum Kumandaları
• Telsiz Haberleşme Sistemleri
• Telsiz Mikrofonlar
• Delege Mikrofonları
• Canlı Müzik Ses ve Işık Sistemleri
• Lazer Gösteri Sistemleri
• DJ ve DJ Ekipmanları

SES ve IŞIK SİSTEMLERİ

TEKNİK EKİPMANLAR
Etkinlik ve organizasyonlarınızın kusursuz olabilmesi için ih-
tiyacınız olan tüm teknik ekipmanları, en güvenilir teknoloji 
ve ideal fiyatlar ile sunmaktayız.



KONAKLAMA HİZMETLERİ
Yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerinizde amacınıza uygun ko-
şullarda konaklama alternatifleri sunuyoruz. Siz sadece 
seyahat tarihlerinizi belirleyin; biz en kısa sürede çözüme 
kavuşturalım. Aynı zamanda seyahatiniz sırasında olası de-

ğişikliklerde 7/24 hizmetinizdeyiz.

Kurumsal fiyat anlaşmamız olan, en çok tercih edilen otelle-
ri görmek için www.dreamincentive.com/MICEKatalog.pdf 

adresini ziyaret edebilirsiniz.

KURUMSAL HİZMETLER
Dream Incentive olarak kurumsal hizmetler alanında talep 
edeceğiniz her bölgede biletleme hizmetleri, transfer ve araç 
kiralama hizmetleri, konaklama hizmetleri ve sekreterya hiz-
metleri sunmaktayız.

KURUMSAL HİZMETLER
ACİL DESTEK HATTIMIZ
0530 100 40 10



SEKRETERYA HİZMETLERİ
İş gezileriniz, kurumsal seyahatleriniz ve fuar katılımlarını-
zın hazırlığı esnasında tüm detayları sizin yerinize düşünüp 
planlayalım. Seyahatlerinizdeki kişisel asistanınız olalım; yo-
ğun temponuzda sizin yerinize biz düşünelim, planlayalım ve 

gerçekleştirelim.

BİLET HİZMETLERİ
Yurt içi ve yurt dışı seyahatleriniz için istediğiniz her noktaya 
uçak, otobüs, tren ve gemi biletleri sağlıyoruz.7/24 asistan-
lık hizmetimizle isteyebileceğiniz her türlü değişiklik ve yeni 
taleplerinize en hızlı şekilde yanıt vermekteyiz.



TRANSFER
ve ARAÇ KİRALAMA HİZMETLERİ

Dünyanın her noktasında ve tam zamanında, istemiş oldu-
ğunuz konfora uygun şekilde karşılama ve transfer hizmeti 
veriyoruz. Tüm kategorilerdeki araç seçeneklerimiz ile şirke-

timizden kiralama yapabilirsiniz.

INCOMING HİZMETLER
Acentamız tüm ülkelerden Türkiye’ye turistik ve kültürel 
amaçlı olan münferit ya da grup gezi taleplerine, konakla-
ma, tur ve transfer hizmetleri sunmaktadır.

Farklı kategorilerde taleplere hitap eden ürün yelpazemiz, 
konusunda profesyönel, kaliteli hizmet ilkesini benimsemiş 
ekibimiz ile yabancı misafirlerimize tüm Türkiye çapında hiz-
met veriyoruz.

OUTGOING HİZMETLER
Acentamız kapalı gruplar için tüm ülkelere yurt dışı organi-
zasyonları gerçekleştirmektedir. Bu organizasyonlar grupla-
ra özel projelendirilmekte olup kurumsal gezi, aktivite veya 

toplantı amaçlı olabilmektedir.

Bu organizasyonlarda kurumun talepleri göz önünde bulun-
durularak; ulaşım, transfer, konaklama hizmetleri, özel tur-
lar, teknik geziler, aktivite programları ve rehberlik hizmetle-
ri, tüm detaylar göz önünde bulundurularak, verimli şekilde 

projelendirilerek siz değerli partnerlerimize sunulmaktadır.



• Ankara, Antalya, Bursa ,İstanbul , ofislerimiz ve tüm dünyada partner ofislerimiz 
ile bölgesel avantajlarımızla yayınızdayız

• Toplantı organizasyonlarından uçak biletine, kurumsal konaklamadan promosyon 
ürünlere, Transfer hizmetlerinden Fuar stantlarına, Yurtiçi-Yurtdışı gezi organizas-
yonlarından tüm kurum içi ve dışı etkinliklerinize, proje geliştirip bütçenize uygun 
alternatifler sunuyoruz.

• Uluslarlarası Organizasyon Yapabilme Yetkisi veren ICCA belgemizle yanınızdayız.

• Türsab üyesi ve A grubu seyahat acentasıyız

• Ulusal ve Uluslararası İş Bitirme belgelerimizle tüm kriterlerinize uygunuz

• Firma prensibi olarak tam 14 yıldır uçak bileti, konaklama vb. taleplerinizde kuru-
munuza artı bir maliyet oluşturmuyor, hizmet bedeli almıyoruz.

• E-Fatura çalışıyoruz, anlık onaylı faturalandırma yapabiliyoruz

• 7/24 hizmet veren telefon hattımızla bize sürekli ulaşabilir ve tüm taleplerinize 
anında cevap alabilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede dönebilmek adına sürekli bü-
yüyoruz.

• Profesyonel ekibimizle müşteri memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz ve çözüm odaklı 
çalışıyoruz. Farklı lokasyonlardaki tecrübelerimizi sizinle paylaşarak fikriniz olmayan 
bölgelerde dahi sizleri bir adım öteye taşıyor, güvenle destek veriyoruz.

• Türkiye’de ve dünyada kurumsal fiyat anlaşmamız olan, en çok tercih edilen 1000’ 
i aşkın otelle, tüm hava yolu şirketleri ve araç kiralama partnerlerimizle, toplantıla-
rınızda tercih edebileceğiniz tüm harcama kalemleriyle, Uluslararası gezi ve kurum 
etkinliklerinizle iş bilen profosyonel ekibimiz sayesinde ilk günden itibaren tasarruf 
sağlayacağınıza inanıyoruz.

DREAM INCENTIVE’ in 10 + ArtısıPROMOSYON  HİZMETLERİ
Çok çeşitli alanlarda gerçekleştirilen promosyon çalışmasının 
yapılması için mutlaka profesyonel destek almanız gerekir. 
Sizlere bu konuda en başarılı desteği sağlayacak firma olan 
Dream Promosyon, promosyonların etkili şekilde yapılması 
için gerekli olan tüm donanımlara ve alt yapıya sahiptir.

Promosyona dair tüm ürünlerimizi görmek ve sipariş vermek 
için www.dreampromosyon.com adresini ziyaret edebilirsi-
niz.



REFERANSLARIMIZ
2007 yılından bu yana bizlerle çalışmayı tercih eden müş-
terilerimize, bize güvendikleri için teşekkür ederiz. DREAM 
INCENTIVE kalitesine güvenip, hala bizlerle çalışmayı tercih 
eden referanslarımızdan bazılarını sizlerle paylaşmaktan 
mutluluk duyarız.

Beraberce daha nice işlere imza atmamız dileği ile…





https://goo.gl/maps/f2MAwJLN5eGWNrGX8
https://goo.gl/maps/qL1BzzR7DTVYQFGm6
https://goo.gl/maps/JNnYtVCC7nmsw9Js5
https://goo.gl/maps/rigBfM8eShpwKUmb7
https://goo.gl/maps/nbFTJMs9ESWzSuGS6

