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DENİZDE
KALİTENİN ADI

CNR YACHT FESTİVAL
OLDU

5 günde 25 binin üzerinde deniz severi 
görkemli deniz araçlarıyla buluşturan CNR 
Yacht Festival ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile 
sona erdi. Her yıl birbirinden farklı deniz 
araçları etkinliklerine sahne olan ülkemizde 
2019’da düzenlenen CNR Yacth Festival 
çıtayı çok yükselterek sektörde kalitenin 
tartışılmaz adı oldu. 

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif 
Fuarcılık tarafından DENTUR işbirliği ile 
organize edilen Türkiye’nin en görkemli 
denizcilik festivali CNR Yacht Festival, 
İstanbul’un en büyük ve merkezi yat limanı 
Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda deniz 
tutkunlarını bir araya getirdi.

16-20 EKİM 2019



16-20 EKİM 2019

EN PRESTİJLİ
DENİZCİLİK

ORGANİZASYONU
CNR Yacht Festival beş gün süresince 

Avrasya’nın dört bir yanından gelen 
yatçılık sektörü profesyonellerinin, 

yerel denizcilik işletmelerinin ve 
potansiyel müşterilerin her yıl bir araya 

geldiği buluşma noktası oldu. 

CNR Yacht Festival 2019 ziyaretçileri, 
piyasadaki en büyük süperyatların da 

bir kısmı dahil olmak üzere, en meşhur 
yatçılık, teknecilik markalarını ve lüks 

markaları inceleyip deneme 
şansı yakaladı.

Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nın 
eşsiz alanında, potansiyel alıcı ve 
kiralayıcılar  teknelere ayak basıp 

denizde deneme sürüşü 
gerçekleştirebildi. 





DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE 
AVRASYA’NIN 
EN BÜYÜK 
BULUŞMA NOKTASI 
CNR YACHT FESTIVAL

CNR Yacht Festival, hem ilk kez 
katılan hem de uzun yıllardır yat 
tutkunu olan tüm ziyaretçiler için 
Avrasya denizcilik sektörünün 
sunabileceklerini görme şansı sunarak 
muazzam bir tecrübeye sahne oldu. 

İmrenilecek güzellikte, kolay 
ulaşılabilen ve kullanıma hazır 
süperyat, yelkenli yat, şişme bot ve 

küçük deniz araçlarından oluşan filo, 
heyecan dolu günlere sahne olmak 
üzere CNR Yacht Festival’inin üçüncü 
ayağını oluşturan Ataköy Mega Yat 
Limanı’nda masmavi gökyüzü altında 
bir araya gelerek herkese ve her 
bütçeye yönelik ürünler sundu. 

Dünyaca ünlü misafirperverliği, 
kusursuz hobi denizciliği altyapısı ve 

birinci sınıf lüks turizmiyle, 
Avrasya’da herkesin denizde hayatın 

tadını çıkarmak amacıyla geldiği bir 
yer olma potansiyeline sahip olan 

Türkiye, dünyanın dört bir yanından 
insanın teknelerini getirip etkileyici 

suları ve muhteşem deniz 
manzaralarını keşfetmek istediği bir 

denizcilik merkezi. 

Türkiye’deki denizcilik sektörü de, 
dünyanın her yerinden denizcilik 

işletmelerinin ve müşterilerin 
buluştuğu CNR Yacht Festival gibi 

etkinliklerle bu kültürel ve ticari 
gücünü dünya çapında duyurmaya 

devam ediyor.



KATILIMCILAR 
HAKKINDA

ZİYARETÇİLER 
HAKKINDA

ZİYARETÇİLER
FESTİVALDEN
MEMNUN AYRILDI

453
 

500+ 
MARKA

10 
MEGAYAT

200+ 
YELKENLİ, 
MOTORBOT, 
TEKNE, ŞİŞME 
BOAT, DENİZ 
ARAÇLARI 

Katılımcıların 

%84,2’si 
amaçladıkları ticari kapasiteyi 
artırdıklarını belirtti

Katılımcıların 

%92’si 
ziyaretçi kalitesinden 
memnun kaldı

Sürat Motoru

%14,2
Motoryat

%43,6

Yelkenli Tekne

%30,4
Deniz Motorsiklet

%1,4
Şişme Bot, Motor

%6,4
Sandal, Kayık, Motor

%4

NE TİP TEKNE ALMAYI

DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Ziyaretçilerin 

%96’sı 
fuardan 
memnun kaldı

Ziyaretçilerin 

%74’ü 
2020 yılında yeni 
bir tekne almayı veya teknesini 
yenilemeyi planladığını belirtti

Ziyaretçilerin 

%84’ü 
aradığı 
ürünü bulduğunu 
belirtti

26.578 
ZİYARETÇİ

10 
Milyon
Euro’luk 

TİCARET 
HACMİ 



MEDYA 
YANSIMALARI & PR

CNR Yacht Festival sadece süperyatlara 
ve tatil için alınan yatlara değil, yatçılık 
sektörünün her yönüne; kürek sörfü, 
yelkenliler, jetskiler, spor balıkçı 
tekneleri, günlük cruiser tekneler ve lüks 
yatlara da yer verdi. Festival satın alma 
ve kiralama amacıyla yaklaşık 150 yatın 
gösterimde olduğu etkileyici bir şov 
filosuyla gerçekleşti. 

Quiksilver, Yamaha, Mercury, Safter, 
San Boat, Rafnar, Hanse, San Lorenzo 
gibi çok sayıda önde gelen markaların 
en önemli gösterimleri gerçekleştirildi. 
Çevreye duyarlı ve elektrik enerjisiyle 
çalışan tekneler ön plana çıktı. 

Festivaldeki en büyük ilgi odağı bu 
zamana kadar sergilenmiş en büyük ve 
en pahalı yat olan 30 m boyundaki 5,4 
milyon avroluk İtalyan menşeili San 
Lorenzo oldu.
Festivalde sergilenen ve yüzde 100 
elektrikle çalışan teknenin üreticisi 
Volan Boats’un İş Geliştirme ve 
Pazarlama Müdürü Barış Semiz, yüzde 
92 oranında yerli üretim olan çevre 
dostu teknenin en büyük avantajının 
fosil yakıt tüketmeyişi olduğunu 
belirterek, "Deniz bisikletleriyle jet ski 
arasındaki ürün tamamıyla eğlence 
sektörüne hizmet etmesi için üretildi” 
diye ekledi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları 
Birliği’nin öncülüğünde Türkiye’ye 
gelen Meksikalı otelcilik şirketi 
GRUPO PRESIDENTE’nin CEO’su 

Braulio Antonio Arsuaga Losada, 
beraberindeki ekip ile birlikte festivalde 
sergilenen gulet ve yatları inceledi.

2017 VS. 2019

% 390
FACEBOOK 
TAKİPÇİSİ
ARTIŞI

% 463
INSTAGRAM 
TAKİPÇİSİ
ARTIŞI

420 
YAZILI YANSIMA

8 
TV YANSIMA

24 
RADYO SPOTU

189 
MİLYON 
SOSYAL MEDYA 
GÖSTERİMİ

TOPLAM PR DEĞERİ

2017

3.9M USD

2019

4.4M USD

DENİZ TUTKUNLARI İÇİN



ETKİNLİKLER
CNR Yacht Festival, Avrasya Yatçılık Sektörünün sunacaklarını 

görerek fuardan ayrılmalarının yanı sıra, hem yeni katılanlar 
hem de yat tutkunları dahil tüm ziyaretçiler için gerçekten 

de muazzam bir tecrübeydi. 
Festival Ataköy Mega Yat Limanı’ndaki güneşli beş gün 

boyunca dünyanın her yerinden 25 bini aşkın 
ziyaretçiyi Avrasya’daki yatçılık organizasyonunu 

deneyimlemeleri için misafir etti. 
Ziyaretçilere teknelere ve yatlara “dokunma” 

deneyiminin yaşatılması, hobi denizciliğine 
ilişkin en iyi ürünlerin gösterilmesi ve de 

akşamları yapılan göz kamaştırıcı partiler 
dahil pek çok etkinlik ve 
eğlence fırsatı sunuldu. 

Denizde bilinçli korumaya 
yoğunlaşan son teknolojik 

gelişmeler de festival 
şovlarında yer aldı.

EN YENİ MEGA YAT, TEKNE,
KATAMARAN VE

YELKENLİ TASARIMLARI

HEYECAN DOLU
DENEME SÜRÜŞLERİ

YENİ NESİL
TASARIMLAR

SON MODEL TEKNE
LANSMANLARI



cnryachtfestival

13-18 EKİM 2020

Üye Olunan Kuruluşlarİşbirliği ile Destekleyenler


