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Claros Tour bir kongrenin ana unsurlarından; delegelerin, sponsorların ve katılımcıların iletişimini uzman kadrosu ile organize eder. Kongre 
teklif aşamasından sonlandırlımasına kadar ki süreçte projeleri yönetir. Bütçe ve nakit akış kontrolü, iş ve bilimsel program geliştirme, 
bilgi, sunum, iletişim ve teknoloji oluşturma, sosyal program ve eğlence etkinlikleri, tur, transfer, seyahat ve konaklama ihtiyaçlarına kadar 
denetimini ve organize edilmesini sağlar. Fikir üretme, olay değerlendirme konularında çözüm ortağınızdır.

Uzman kadrosu ile teklif aşamasından kongre sonlandırmasına kadar 
profesyonel hizmet

10 YILLIK TECRÜBE

Tecrübe ve birikimimizi tüm 
hizmetlerimize yansıtarak 

akılda kalıcı ve iz bırakan anılara 
dönüştürüyoruz.

KOLAY ERİŞİLEBİLEN

İstediğiniz anda ulaşılabilen üst 
düzey ekip ve sürdürülebilir iletişim 

yönetimi

UZMAN KADRO

Alanında uzman ve dinamik 
kadromuzla kusursuz hizmet için 

sınırların ötesine geçiyoruz.

ŞEFFAF

Şeff af ve net planlama ile bütçe 
yönetimi.z.

DOĞRU ÇÖZÜM

Uzman kadromuzla size özel 
çözümler sunarak zaman 

kazandırıyoruz.

ÖZGÜN

Alışılmış ve kalıplar yerine, kişiye ve 
etkinliğe özel fark yaratan fi kirler.
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Claros, başarısını her projede farklı konsept ve uygulamalarla kazanır. Bir projenin her açıdan amacına ulaşabilmesi 
için kesin olarak tanımlanmış yöntemler ve her aşamada ölçüm metodları kullanır. 

Projenizin sağlıklı, verimli ve ekonomik şekilde yürütülebilmesi için proje sürecinin her aşamasında gerekli stratejik ve 
lojistik desteği sunar. Süreçte görec alan ekip arkadaşlarını gerekli bilgi, tecrübe ve üstün teknik olanaklarla donatır 
ve uyum içinde yönetir.

Proje
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İleri teknoloji ve yaratıcılığın biraraya gelmesiyle özgün, şık, yaratıcı tasarımlarla etkinliğinizin akılda kalmasını 
sağlıyoruz. Etkinlik merkezine adım attığınız andan itibaren özgün konsept tasarımlarla

Tasarım, Dekorasyon
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Hizmet sunduğumuz etkinliklerimizin her aşamasında bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan en üst düzeyde 
faydalanmayı kendimize ilke edindik. Etkinliğinizin başarıya ulaşabilmesi için teknolojik altyapının temini ve kullanımı 
bizim işimiz ve görevimizdir.

Bilişim, Görüntü ve Ses Teknolojileri
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Etkinliğinizin tüm detayları uzman ekibimiz tarafından planlanarak sorunsuz tamamlanması sağlanır. Tüm katılıcımların 
ulaşım planlaması yapılarak en güvenli, en hızlı ve en konforlu şekilde etkinliğe ulaşmaları ve dönüşleri sağlanır.

Rezervasyon, Ulaşım ve Lojistik 
Hizmetleri
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Etkinlik organizasyonu pek çok detayı içerir. Organizasyonun başarısı doğru seçilmiş profesyonel ekibin gerçekçi 
öngörüleriyle oluşturduğu toplantı stratejisi ve bunun etkin yönetimi ile mümkündür.CLAROS, bütçe kontrolü 
konusunda ön fi nansmanın sağlanması aşamasından etkinlik bütçesinin nihai ibrasına kadar fi nansal yönetimin her 
aşamasında sizin için doğru ve güvenilir bir danışmandır.Sürecin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyacağınız hukuki, mali 
ve idari yapılandırmayı sorumluluğunuzu üzerinizden alacak şekilde gerçekleştirir.

İdari ve Mali Danışmanlık



Referanslarımızdan Bazıları
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mutluluğumuza
ortak
olanlar

Claros ailesi olarak hizmet verdiğimiz

tüm kurum ve kuruluşların başarılı

etkinliklerinde mutluluğu paylaşmaktan

gurur duyuyoruz.




