
 

 

ערוכת התיירות ת סיכום
IMTM 10.02.2016-9 

  
 8.2.16 -2חדשות             8.2.16 - 10חדשות       

  
 12.2 - 1יומן ערוץ        28.1 -ידיעות אחרונות 

         

 Ynet- 10.2.16     3.2.16 -דה מרקר



 

 

 

דה , MAKOגלובס, , YNET אינטרנט
, NRG, nana10מרקר, 

, IASמוניטור, למטייל, פספורט, 
טורנטו, מגפון, סילבייה מיידעת, 

נט, לב השומרון, -תל אביבי
, TNET ,good times, 7ערוץ 

 קפה דה מרקר, עכבר העיר, 

, חדשות 9, ערוץ 20, ערוץ 10, ערוץ 2, ערוץ 1ערוץ  טלוויזיה
 בערבית, חדשות באנגלית

 גל"צ, רשת ב', רדיו קול חי  רדיו

, דה Gגלובס נדל"ן, גלובס  גלובס,, מעריב,ידיעות אחרונות,  עיתונות
 פספורט גלובס, פספורט, גל גפן, ידיעות אילתמרקר, 

 

 

 :ריכוז פרסומים

 21/12/2015 IMTM 2016     IAS 

 21/12/2015 IMTM 2016 - 9-10 בפברואר   TNET 

 פספורט IMTM הבינלאומית התיירות תערוכת: יומנים פתחו 21/12/2015 

  7 ערוץ אתר    נפתחת התיירות תערוכת 22/12/2015 

 לב השומרון לישראל הנכנסת התיירות מובילי 150-ל מחווה 22/12/2015 

   ממון, אחרונות ידיעות  אביב בתל הבינלאומי התיירות יריד: בקרוב 23/12/2015 

  מוניטור IMTM-ב לראשונה תשתתף המצרית סיני אייר חברת 23/12/2015 

 YNET   בניגריה ומטוסים סולמות: קוויקי 23/12/2015 

 פספורט גלובס     יומנים פתחו 30/12/2015 

 למטייל   ?טיסה כרטיס לקנות מראש זמן כמה 31/12/2015 

   ממון, אחרונות ידיעות     מסתערת גוגל 12/1/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות אביב בתל התיירות לתערוכת יגיעו קלאוס סנטה נציגי 18/1/2016 

 לב השומרון   בפינלנד בקיץ דווקא תיירות 18/1/2016 



 

 

 מוניטור  מרפא תיירות ועידת: IMTM 2016 בתערוכת 19/1/2016 

 טורנטו המרפא תיירות כנס את תארח IMTM תערוכת 19/1/2016 

  פספורט התערוכה בגני תתקיים IMTM 2016 התיירות תערוכת 19/1/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות      המסדרון 22/1/2016 

  סילביה המיידעת  2016 -השנתית הבינלאומית התיירות תערוכת 24/1/2016 

 מוניטור בעולם הטוב תיירות כיעד למעמדה מסתגלת אתיופיה 24/1/2016 

  Goodiz 22-בפעם ה מתקיימת הבינלאומית התיירות תערוכת 24/1/2016 

 נט-תל אביבי  IMTM ב החידושים מיטב את יציגו קריביאן רויאל 27/1/2016 

 דובי זכאי   ההפלגות עונת לקראת/  שייט 27/1/2016 

 אחרונות ידיעות      בועות 27/1/2016 

 פספורט 2015 בשנת נסעו מהישראלים 60%: חדש סקר 28/1/2016 

 אחרונות ידיעות    נופשים הישראלים 28/1/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות    לקפריסין טיסות עוד 28/1/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות  דולר 10,000-כ למדינה מכניס תייר כל 28/1/2016 

 YNET     עליהם לעוף 28/1/2016 

 פספורט  ללרנקה טיסות תשיק חדשה תעופה חברת 28/1/2016 

  מוניטור  2015 בשנת כלל טסו לא 30-49 בגילאי 48% 28/1/2016 

  למטייל    27.1 התיירות חדשות 28/1/2016 

 , כלכלי בלילה20ערוץ     גל שרון - בלילה כלכלי 28/1/2016 

 לב השומרון  הישראלי התייר את מחפשים העולם מכל 28/1/2016 

  אחרונות ידיעות    הדיפלומט המלצת 1/2/2016 

  כלכלי לילה, 10 ערוץ     החופש מחיר 1/2/2016 

  מרקר דהאתר   סמארטפון רק תצטרכו ל"בחו הבאה לחופשה 3/2/2016 

  מרקר דה  סמארטפון רק תצטרכו ל"בחו הבאה לחופשה 3/2/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות "שתחזרו רוצים" מלונאים: התיירות ביריד שוב טורקיה 3/2/2016 

 YNET התיירות ביריד יציגו טורקים: נתק של שנים אחרי 3/2/2016 

 מוניטור IMTM התיירות בוועידת בתיירות חדשות ועידת 3/2/2016 

 MAKO  סמארטפון רק תצטרכו ל"בחו הבאה לחופשה 3/2/2016 



 

 

 מעריב     העתיקה העיר 4/2/2016 

 IAS  16% של עלייה על מדווחת בלטיק אייר 4/2/2016 

 למטייל    3.2 התיירות חדשות 4/2/2016 

  צבע הכסף, 'ב רשת  הכסף צבע - התיירות תערוכת לקראת 4/2/2016 

 טורנטו  16% של עלייה על מדווחת בלטיק אייר 4/2/2016 

 גל גפן    לתיירות הפנים עם 4/2/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות   התיירות ענף מומחי פרלמנט 5/2/2016 

 מעריב     דור אבי עם ריאיון 5/2/2016 

  ידיעות אילת     ?לאן התיירות 5/2/2016 

 YNET   ?חופשה להזמין נכון הכי מתי 7/2/2016 

  גלובס הרובל בגלל, המצב בגלל לא: בירידה התיירים מספר 7/2/2016 

   9 ערוץ    הכלכלה בתכנית שמואלי אייל ריאיון 7/2/2016 

 עכבר העיר הקרובה לעונה החמים הקרוזים: לחופשה שטים 7/2/2016 

  nana10 ?הגדולה התיירות בועידת יזכו אפליקציות אילו 7/2/2016 

 YNET  מחר ייפתח IMTM הישראלי התיירות יריד 8/2/2016 

 , יומן הבוקרצ"גל  הישראלים בזכות צומחת הישראלים התיירות 8/2/2016 

  צ"גלאתר   הישראלים בזכות צומחת הישראלים התיירות 8/2/2016 

  גלובס הרובל בגלל, המצב בגלל לא: בירידה התיירים מספר 8/2/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות  מחר ייפתח IMTM הישראלי התיירות יריד 8/2/2016 

  חדשות, 10 ערוץ  התיירות בעונת לנופש המלא המדריך 8/2/2016 

  חדשות, 2 ערוץ     בטיסות מחירים 8/2/2016 

  IMTM 2016  Good Times הבינלאומית התיירות תערוכת 8/2/2016 

  רדיו קול חי    שמואלי אייל ריאיון 8/2/2016 

  שעות 24, אחרונות ידיעות     בישראל לבשל 9/2/2016 

 YNET "על מאל מפחדים לא"  :הסינית התעופה חברת 9/2/2016 

 פספורט   הבוקר נפתחת IMTM 2016 תערוכת 9/2/2016 

 אשקובית   בסלובניה הישראלית בתיירות גידול 9/2/2016 

  צבע הכסף, 'ב רשת   הכנס מתוך התיירות שר אינסרט 9/2/2016 



 

 

  7 ערוץ אתר    השנתי התיירות יריד נפתח 9/2/2016 

 , כלכלי בלילה20ערוץ   תייר מזדמן –כלכלי בלילה עם שרון גל  9/2/2016 

  פספורט IMTM בתערוכת ביקרו איש 10,000-מ למעלה 9/2/2016 

 IMTM 2016  Good Times התיירות תערוכת א"בת נפתחה 9/2/2016 

 טורנטו   הבינלאומית התיירות תערוכת IMTM נפתחה 9/2/2016 

 קפה דה מרקר  IMTM 2016 התיירות תערוכת פתיחת 9/2/2016 

 TNET התיירות משרדב המשפטי היועץ: בתיירות השנה איש 9/2/2016 

 מהדורה בערבית, 33ערוץ    IMTM התיירות תערוכת נפתחה 9/2/2016 

 YNET   ?היית כבר בקירגיזסטן, סנוב 10/2/2016 

  מרקר דהאתר      ממריאה לא 2016 10/2/2016 

  מרקר דה     ממריאה לא 2016 10/2/2016 

   ממון, אחרונות ידיעות   הביטוח עסקי על עפה על אל 10/2/2016 

 מעריב     בתערוכה תיירות 10/2/2016 

 מוניטור שמחיםו ולוי כהן כמו שמות שוב שומעים באנטליה 10/2/2016 

  צבע הכסף, 'ב רשת    היום גם ימשך התיירות יריד 10/2/2016 

 מגפון ניוז אביב בתל השנתית הבינלאומית התיירות תערוכת 10/2/2016 

  צבע הכסף, 'ב רשת   התיירות תערוכת של השני יומה 10/2/2016 

 למטייל    10.2 התיירות חדשות 10/2/2016 

 מהדורה באנגלית , 1 ערוץ  אביב בתל הבינלאומית התיירות תערוכת 10/2/2016 

 G גלובס    מאוד יפה אך הדרך קלה לא 11/2/2016 

  סילביה מיידעת :22-ה בפעם IMTM 2016 התיירות תערוכת נפתחה 10/2/2016 

 חיסכון תוכנית, 2 ערוץ ל"בחו החופשה את שיוזילו ישראליות האפליקציות 11/2/2016 

 , יומן1 ערוץ אביב בתל התיירות בתערוכת רייף זיו עם רחוב משאל 12/2/2016 

 ארורה הספרדי  בתל אביב IMTMכנס התיירות השנתי  12/2/2016 

 16/2/2016 IMTM tourism     ג'רוזלם פוסט 
 

 להגשים באמצעות התקשורת


