KALİTENİN IŞIĞINDA FİKİRLERİNİZE RENK KATIYORUZ...
IN THE LIGHT OF QUALITY WE COLOUR UP YOUR IDEAS...
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HAKKIMIZDA
ABOUT US
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Hakkımızda
İletişimin gücünü insandan aldığını bilen bir ekip olarak önce dinlemeyi
sonra eylemi prensip bildik. Tecrübelerimizin ışığında düşüncelerinizi
bizimkiler ile harmanlamak, tasarladıklarımızı sizler ile paylaşarak
hayallerinizin gerçeğe dönüşmesini adım adım sağlıyoruz ve biliyoruz…
ZAMANINIZ
harcanamayacak kadar kıymetli…
Kısacası fikirlerinizin çizgilerini birleştirmek ile kalmayıp;
Fikirlerinize RENK katıyoruz.

About Us
As a team who knows that the communication gets its power from
human, we take it as a principle to first listen then take actions. We
make your dreams come true by sharing our designs with you blending
your thoughts with ours in the light of our experiences and we know…
your TIME is so precious not to be wasted…
In short, not only we join the lines of your ideas but also;
We COLOUR UP your ideas.

www.pumpkintur.com
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KONGRE - SEMİNER - TOPLANTI
CONGRESS – SEMINAR – MEETING
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Kongre & Seminer & Toplantı
Tüm kamu ve ya özel sektör kurum ve kuruluşlarının ulusal & uluslar
arası, toplantı, kongre, seminer organizasyonlarının danışmanlığı
kapsamında;
Planlama
Koordinasyon ve yönetim
Bütçe
Kurumsal kimlik - etkinlik kimliğinin oluşturulması
Kayıt - konaklama - karşılama - uğurlama
Ulaşım
Toplantı teknik ekipmanları
Simultane
Dekorasyon
Ofis ekipmanları ve kurulumu
Gala etkinlikleri, açılış kapanış organizasyonu
Davetiye - LCV
Personel
Profesyonel sunucu
Davetli konuşmacı temini
Protokol - VIP misafir
Hizmet kalemlerinde emrinizdeyiz…

Congress & Seminar & Meeting
Within the concept of the consultancy for the national and international
meeting, congress, seminar organisations of private and government
institutions we render services for;
Planning
Coordination and administration
Budget
Forming of corporate identity and activities
Registration – accommodation – welcoming and farewelling
Transport
Meeting Technical Equipment
Simultaneous Translation
Decorations
Office equipment and set up
Gala organisations, opening and closing ceremonies
Invitations – RSVP
Staff
Professional Presenter
Providing of Guest Speaker
Protocol – VIP guest…

www.pumpkintur.com
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INCENTIVE - BAYİ ORGANİZASYONLARI - SPOR ETKİNLİKLERİ
INCENTIVE - DEALER ORGANIZATIONS - SPORTS ACTIVITIES
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Incentive & Bayi Organizasyonları & Spor Etkinlikleri
Şirketlerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının;
Yurtiçi yurtdışı bayi gezileri, bayi toplantıları, sanatçı organizasyonları,
incentive organizasyonları, bayii etkinlikleri ile özel gün ve geceler,
lansman, gezi ve eğitim toplantıları organizasyonlarının danışmanlığı
kapsamında;
Planlama- koordinasyon - yönetim
Bütçe
Kurumsal kimlik- etkinlik kimliğinin oluşturulması
Yurtiçi yurtdışı organizasyonlar
Motivasyon etkinlikleri
Yarışmalar
Kültür Turları
Kurumsal vizyon etkinlikleri
Gala etkinlikleri, açılış kapanış organizasyonu
Eğitim
Personel
Davetli konuşmacı temini
Temalı etkinlik
Spor Etkinlikleri - Turnuvalar
Hizmet kalemlerinde emrinizdeyiz…

Incentive & Dealer Organisations & Sports Activities
Within the concept of consultancy for the organisations for the
overseas dealer tours, dealer meetings, artist organisations, incentive
organisations, dealer activities and special days and nights, launching
assembly, tours and training meetings of companies and government
institutions we render services for;
Planning - Coordination - Administration
Budget
Forming of corporate identity and activities
Incoming - outgoing tours
Motivation events
Games
Culturel tours
Corparate visions events
Gala organisations, opening and closing ceremonies
Training
Staff
Providing of Guest Speaker
Themed events
Sports Activities - Tournaments

www.pumpkintur.com
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TURİZM HİZMETLERİ
TOURISM SERVICES
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Turizm Hizmetleri
Bir seyahat acentası olarak bireysel ve ya şirket -kurum kuruluşlar içinde;
Uçak biletleri
Yurtiçi & yurtdışı turlar
Yurtiçi & yurtdışı otel rezervasyonları
Yaz tatili otelleri
Vize hizmetleri
Seyahat sigortası
Gemi & cruise turları
Araç kiralama
Transfer hizmetleri
Hizmet kalemlerinde emrinizdeyiz…

Tourism Services
As a travel agency for personal or within company – institution or
organisations we render services for;
Flight tickets
Holiday packet tours
Hotel reservations
Holiday hotels
Visa services
Travel insurance
Ship & cruise tours
Rent a car
Transfer services
We are at your service for...

www.pumpkintur.com

11

GRAFİK TASARIM - MATBAA - PROMOSYON
GRAPHIC DESIGN - PRINTING - PROMOTION
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Grafik Tasarım & Matbaa & Promosyon - Tanıtım
Yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım ile tüm basılı baskılı ihtiyaç kalemlerinde;
Katolog, davetiye, duyuru, program kitapçığı, dergi, bloknot, flama,
branda, afiş, levha tasarlaması, örümcek stand, roll-up, bayrak, rozet,
sahne tasarım...
Yaptığımız işin bir parçası olarak;
Sosyal Medya planlaması, içerik ve güncelleme Kurumsal kimlik
çalışmaları, logo – web sitesi tasarımı, halkla ilişkiler faaliyetleri,
Hizmet kalemlerinde emrinizdeyiz…

Graphic Design & Printing & Promotion
With a innovative and creative approach, in all printed
material needs;
Catalogue, design, production and printing of invitations – notices –
program handouts, magazines, notepads, flags, canvases, streamers,
banner, stands, roll-up, pin, backdrop, flyers...
As a part of the job we are performing, we render services for;
Social media planning, content update, corporate identity works, logo –
web design, public relations activities

www.pumpkintur.com
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TEKNİK SİSTEMLER
TECHNICAL SYSTEMS
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Teknik Sistemler
Düzenlemeyi planladığınız etkinliklerin ses & görüntü sistemlerinin
belirlenmesi, projelendirilmesi, temin ve kurulumu
Hizmet kalemlerinde emrinizdeyiz…
Ses
Görüntü
Işık
Simultane
Fotoğraf
Video
Sahne

Technical Systems
We are at your service for;
Determining, project planning, supplying and installations of the audio –
visual systems for the events you are planning.
Audio
Vision
Lighting
Simultaneous
Photograh
Video
Stage

www.pumpkintur.com
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T. PRESTIGE OTEL
T. PRESTIGE HOTEL
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T. Prestige Otel
Ankara’nın en merkezi konumu
Kavaklıdere’de;
Odalarımızda merkezi klima, uydu yayın, mini bar, elektronik kasa, LCD
TV, direk telefon, saç kurutma makinesi, banyo buklet ve havluları ile 24
saat oda servisi, ayrıcalık ve samimi bir ortam ile dekore edilmiştir.
20 Delux Oda
110 kişilik Balo ve Topalantı Salonu
40 Kişilik Toplantı Salonu
70 kişilik Roof Restoran
40 Kişilik Teras Restoran
Outside catering hizmetleri

T. Prestige Hotel
In Kavaklıdere, most central location
of Ankara;
Our room air-conditioning, satellite broadcast, mini bar, electronic safe,
LCD TV, direct dial telephone, hair dryer, bath amenities and towels
with the 24-hour room service, are decorated with exclusive and intimate setting.
20 Deluxe Rooms
110-person Ball and Meeting Room
40-person meeting room
70-Person Roof Restaurant
40-PersonTeras Restaurant
Outside catering services

www.pumpkintur.com
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REFERANSLARIMIZ
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PUMPKIN

TANITIM - KONGRE - SEMİNER - ORGANİZASYON
PROMOTION - CONGRESS - SEMINAR - ORGANIZATION

Pumpkin
www.pumpkintur.com
Tahran Caddesi No: 34/1
Kavaklıdere - Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 466 00 10
Faks : +90 312 466 11 60
info@pumpkintur.com
Floratur
www.floratur.com
Tahran Caddesi No: 34/1
Kavaklıdere - Ankara / TÜRKİYE
Tel : +90 312 466 00 10
Faks : +90 312 466 11 60
info@floratur.com
BF Tanıtım
www.bftanitim.com
Kazım Karabekir Cad.
Özer Han No: 31/76
İskitler - ANKARA / TÜRKİYE
Tel : +90 312 341 05 75
info@bftanitim.com
TÜFAD Prestige Hotel
www.tudafhotel.com
J.F.Kennedy Caddesi No: 84
Kavaklıdere - Ankara/TÜRKİYE
Tel : +90 312 466 68 08
Faks : +90 312 466 68 04
info@tufadhotel.com

