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“Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve 
bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır.“

(Platon)

Her detayı düşünülmüş 
toplantılar, organizasyonlar, 
projeler ve fazlası...

1998 yılından itibaren hizmet veren EDFA Turizm ve Seyahat Acentası, bugün Türkiye’nin önde 
gelen A sınıfı seyahat acentalarındandır. Türkiye’nin altı noktasındaki şubelerinde uzman kadrosu 
ve profesyonel çözümleriyle hizmet vermektedir. TÜRSAB ve IATA (Uluslararası Hava Yolları Birliği) 
üyesi olan EDFA, yurt içi ve yurt dışı bilet satışında sektörün liderleri arasındadır. Bilet rezervasyonları, 
grup ve bireysel seyahat organizasyonları, kongre, seminer, bayi toplantısı organizasyonları, 
transfer hizmetleri ve festival organizasyonları ile geniş hizmet ağına sahip EDFA, organizasyonların 
projelendirme aşamasından sonuna kadar üstün hizmet kalitesi ile beklentilerinizi en uygun şekilde 
karşılamaktadır. 

Sınırların ötesinde...
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“Hiçbir başarımı rastlantıya borçlu değilim, buluşlarım da 
rastlantının değil, çalışmalarımın sonucudur.”

(Edison)

Bizim için 
değerlisiniz...

EDFA Turizm, kurulduğu günden itibaren profesyonel kadrosu, çağdaş teknolojik donanımı 
ile hizmet verdiği her alanda müşterilerinin istek ve beklentilerinin ötesinde çözümler sunan 
ve kusursuz başarıyı kurum kültürü olarak benimseyen bir kuruluştur.

Siz Hayal Edin, Biz Yaratalım!
MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Etkin, etkili ve etik ekip çalışması ile mutlak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarında; 
ulusal ve uluslararası platformda sürekli gelişim felsefesiyle büyümek ve daha fazla noktaya 
ulaşarak sektörün liderleri arasındaki konumunu korumaktır.

Sınırların Ötesinde! 

Bilgi ve deneyimlerimiz ile yenilikçi projelere imza atarken, güvenilir ve çok yönlü ekibimizle 
kaynaklarınızı en etkin şekilde kullanarak beklentilerinizin üstünde hizmet sunmaktır.

Güvenilir, Dinamik ve Yaratıcı!
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Hayallerinize giden en hızlı yol.

EDFA Turizm ve 
Seyahat Acentası 
TÜRSAB ve IATA 
üyesidir.

Tüm 
Beklentilerinizi 
Tek Çatı Altında 
Topladık...

Yurt Içi ve Yurt Dışı Bilet Satışları

Biletmatix-Online Bilet Satış

Toplantı-Kongre-Organizasyon

Bayi Toplantıları

Proje Yönetimi

Açılış ve Davetler

Festival-Konser

Görsel Materyal Tasarım ve Uygulama

Sahne-Stand Tasarım ve Uygulama

Transfer ve Ulaşım Hizmetleri

Ses-Işık Sistemleri

Tatil Turları

Kişiye Özel Seyahat Programları

www.biletmatix.com
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Yurt İçi&Yurt Dışı 
Uçak Biletleri

TÜRSAB ve IATA üyesi olan EDFA Turizm yurt içi ve yurt dışı uçak bilet 
satışlarında öncü seyahat acentaları arasında yer almaktadır. Türkiye’nin 
dört bir yanında geniş hizmet ağı ve 6 satış ofisi ile Ankara, İstanbul, 
Rize, İzmir, Adana ve Hopa’da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Galileo sertifikasına sahip tecrübeli ekibi ve kurumsal yapısıyla 
müşterilerine ekonomik ve hızlı çözümler sunarak, yurt içi ve yurt dışı 
uçak bilet satışlarında dinamik ve güvenilir hizmet prensibiyle saygın ve 
geniş bir müşteri portföyüne sahip olmayı başarmıştır.

EDFA Turizm’in profesyonel seyahat 
danışmanları 7/24 hizmet veren çağrı 
merkezinde en avantajlı bilet alternatifleri 
konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

EDFA Turizm’e ait olan biletmatix.com online 
satış sistemi ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak 
THY, Anadolu Jet, Pegasus, Sun Express 
ve IATA’ya bağlı tüm yurt içi ve yurt dışı 
havayollarının biletlerine en hızlı ve ekonomik 
şekilde ulaşmanızı sağlamaktadır.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet!

	 																												.COM	avantajları:

0 533 962 22 52

7/24

www.biletmatix.com

Kolay kullanım

Fiyat avantajlı alternatiflere erişim

Arama kriterlerinize uygun alternatiflere erişim

7/24 kesintisiz hizmet

Tüm havayollarına tek tuşla ulaşım
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Toplantı&Kongre 
Organizasyon

“Bu dünyada başarılı olan kişiler aradıkları ortamı 
bulamadıklarında yaratan kişilerdir.”

(Bernard Shaw)

EDFA Turizm ve Seyahat Acentası profesyonel ekibinin bilgi ve deneyimleri ışığında, yüksek 
teknolojik donanımı ile tüm ulusal ve uluslararası toplantı, kongre, seminer ve çalıştay 
etkinliklerini toplam kalite yönetimi ve koşulsuz müşteri memnuniyeti felsefesi çerçevesinde 
gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar birçok devlet kurumu ve kuruluşlarla, Türkiye’nin seçkin firmaları ile 
gerçekleştirdiği kongre ve toplantı organizasyonlarında katılımcıların beklentilerinin üzerinde 
bir hizmet sunan EDFA Turizm Türkiye’nin önde gelen organizasyon firmaları arasında yer 
almaktadır. Alanında öncü ve profesyonel çözüm ortaklarıyla birçok başarılı projeye imza 
atan EDFA Turizm, konaklama hizmetlerinden transfere, karşılamadan teknik donanıma 
kadar her detayı düşünülmüş kusursuz organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Otel ve Kongre Merkezi Seçimi

Sponsor Yönetimi

Bütçe Planlama

Ulaşım ve Transfer Yönetimi

Lojistik Hizmet Planlaması

Kayıt-Konaklama Organizasyonu

Catering Hizmetleri

Dekor Tasarım ve Uygulama

Sosyal Alan ve Aktivite Yönetimi

Reklam ve Tanıtım Yönetimi

Her detayı düşünülmüş kusursuz, başarılı organizasyonlar...
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Proje Atölyesi

Siz hayal edin, biz yaratalım...

Deneyimli ve yaratıcı proje yöneticilerimizle, hayallerinizi ulaştığınız hedeflere 
dönüştürmek için temalı projeler hazırlıyor ve uyguluyoruz. Tüm organizasyonlarınızı 
başından sonuna kadar sizin için planlayarak yönetiyoruz. Konsept belirlenmesinden, 
teknik donanıma, satın almadan, bütçelemeye, her türlü basılı materyalden aktivitelere, 
sponsordan ulaşıma kadar her detayını arzulanan başarıya ulaşmayı ilke edinerek 
titizlikle hazırlıyoruz. Hedef, maliyet ve zaman kriterlerine uygun eldeki kaynakları 
verimli bir şekilde programlayarak en uygun bütçenin sağlanmasını hedefliyoruz. Siz 
hayal edin, biz hayal ettiklerinize hayat verelim.

Marka Stratejinize Uygun Proje Hazırlanması

Temalı Proje Çalışmaları

Yer Seçimi

Zaman Planlaması

Organizasyon Akış Planlaması

Bütçe Planlama ve Takibi

Sekreterya Hizmetleri

Lojistik Hizmet Planlaması

Tedarikçi Yönetimi

Veri Yönetimi ve Raporlama

“Hayatta muvaffak olmak için üç şey gereklidir: 
Dikkat, intizam, çalışma.” 

(Mevlana Celaleddin Rumi)
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Diğer 
Hizmetlerimiz

“Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.” 
(Moliere)Tüm beklentilerinizi tek çatı altında topladık...

EDFA Turizm güçlü ve güvenilir yapısıyla turizm sektöründe 
oluşturduğu geniş hizmet ağı çerçevesinde konserlerden, 
festivallere, açılışlardan, catering hizmetlerine kadar pek çok 
alanda proje aşamasından sonuna kadar beklentilerinizin 
ötesinde felsefesiyle hizmet vermektedir.

Festival

Konser

Bayi Toplantıları

Motivasyon Toplantı ve 
Etkinlikleri

Sanatçı Temini

Ses-Işık Sistemleri

Teknolojik Destek Hizmetleri

Etkinlik Yönetimi

Tasarım ve Uygulama

Görsel Materyal Tasarım ve 
Uygulamaları

Stand ve Sahne Tasarım 
Uygulamaları

Açılış ve Davetler

Kutlama, Yıldönümü

Sosyal ve Kültürel 
Organizasyonlar

Ulaşım – Transfer

Shuttle Yönetimi

Araç Kiralama

Host/Hostes Temini

Catering

Tercüme Hizmetleri
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Dört mevsimin tüm güzelliklerini, farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin kentlerin dokusuna 
işlemiş gizemini ve tarihin bıraktığı izleri dünyanın her köşesinde adım adım takip 
ediyor ve yaratıcılığımızda gizli özel hizmet anlayışımızla sizleri hayalinizdeki tatille 
buluşturuyoruz.

EDFA Turizm’in profesyonel seyahat danışmanları yurt içi ve yurt dışı kültür, doğa ve 
tatil turlarını; münferit veya grup olarak gerçekleştireceğiniz seyahatleri size en uygun 
çözümlerle hayalleriniz kadar geniş bir yelpazede sunuyor.

EDFA Turizm, yoğun iş temposuna ayrıcalıklı bir mola vermek isteyen firmaların yurt içi 
ve yurt dışı gezi ve etkinliklerini, bayi toplantılarını VIP tatil sistemi ile uçak biletlerinden, 
otel rezervasyonuna, transfer hizmetlerinden özel rehberlik servisine kadar tüm ayrıntıları 
ile gerçekleştiriyor.

Tatil Zamanı

Hayallerinizle buluşma noktanız...

• Yurt İçi ve Yurt Dışı Tatil Turları

• Kişiye Özel Tatil Programı

• Münferit ve Grup İş Seyahatleri

• Otel Rezervasyonları

• Transfer Hizmetleri

• Araç Kiralama

• Rehberlik Hizmetleri



18 edfaturizm.com.tr 19edfaturizm.com.tr

RİZE
Cumhuriyet	Caddesi	Başoğlu	İş	Hanı	No:	93/1	Rize
Telefon	 :	+90	464	217	74	44
Faks	 :	+90	464	214	82	45

ANKARA
GMK	Bulvarı	123-1/19	Tandoğan/Çankaya/Ankara
Telefon	 :	+90	312	229	19	49
Faks	 :	+90	312	229	19	69	

İSTANBUL
Alanaldı	Cad.	6/A	Kardeşler	Apt.	İçerenköy/Ataşehir/İstanbul
Telefon	 :	+90	216	572	75	55
Faks	 :	+90	216	572	77	93

İZMİR
Kazım	Dirik	Mahallesi	Fevzi	Çakmak	Caddesi	No:46-A	Bornova/İzmir
Telefon	 :	+90	232	342	11	53
Faks	 :	+90	232	342	12	63

ADANA
Cemalpaşa	Mah.	Gazi	Paşa	Bulvarı	5	Sok.	No:4/22	Seyhan/Adana
Telefon	 :	+90	322	459	71	20
Faks	 :	+90	322	457	31	98

HOPA/ARTVİN
Orta	Hopa	Caddesi	No:3	Hopa/Artvin
Telefon	 :	+90	466	351	20	02
Faks	 :	+90	466	351	64	06

ŞUBELERİMİZ
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www.biletmatix.com
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