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tailor made:
made, adapted, or suited for a particular
purpose, use or person

tailor made:
belirli bir duruma, amaca ya da kişiye özel
yapılmış, hazırlanmış veya uyarlanmış
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...her organizasyon için hedefimiz, bütün
taraflar için memnuniyet ve sürdürülebilir
bir başarı sağlamaktır.

KALİTE
YENİLİK
SAHİPLENME
BAŞARI
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HİÇBİR
ETKİNLİK
AYNI
DEĞİLDİR

ta is

HAKKIMIZDA
biz kimiz ?

misyonumuz

Etkinliğinizin büyüklüğü, yeri ya da içeriği

TALİS’te

ne olursa olsun size destek ve yardımcı

organizasyon

olmak için buradayız.
Bizim için hiçbir etkinlik AYNI değildir,
amacımız

sizin

için

nelerin

önemli

olduğunu keşfetmek ve bu doğrultuda
“size özel” hizmet sunmaktır.

A Tailor Made

Event Company

vizyonumuz

gerçekleştirdiğimiz

her

Sektöre getirdiği yenilikler ve dinamizm

bütün

ile, özel etkinlik yönetimi (tailor made)

taraflar ve paydaşlar için memnuniyet ve

anlayışında ulusal ve uluslararası alanda

sürdürülebilir bir başarı sağlamaktır.

öncü olmaktır.

için

hedefimiz,

NEDEN TALIS ?
değerlerimiz

ta is

A Tailor Made
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artılarımız

Müşteri odaklı şirket kültürü

Sektördeki 10 yılı aşkın deneyim ve dinamizm

Kalite öncelikli hizmet anlayışı

Çözüm odaklılık ve önleyici faaliyetler

% 100 şeffaf, proje finansman yönetimi

Organizasyon yapısında ve proje süreçlerinde

Çözüm ortağı olarak çalışma prensibi

esnek-dinamik yapı

Çalışanlarına yatırım yapan ve gelişimi

Teslim aldığı işi sahiplenen ve değer yaratan

hedefleyen insan kaynakları politikası

proje ekipleri

Gelişime ve yeniliklere açık, yönetim

Güçlü çözüm ortakları

anlayışı

Ulusal ve uluslararası alanda geniş ve etkili iş ağı

ta is

HIZMETLERIMIZ
kongre yönetimi (pco)

etkinlik yönetimi

Tıp kongreleri ve resmi işlerde farklı bir anlayış

Kongre

yönetimindeki

deneyimimiz

Tüm kurumsal etkinlikleriniz için “size özel”
çözümler

küçük bir toplantı, geniş katılımlı bir konferans,

sunduğumuz DMC hizmetlerimiz ile, küreselleşen

ilerlemesini sağlıyoruz. Projenin bütün adımlarını;

şirket içi aktiviteler, ödül töreni, ürün lansmanı

dünyada markanızın yerini sağlamlaştırıyoruz.

planlamadan,

veya bunların hepsinin bir kombinasyonu için

değerlendirmeye kadar, en ince ayrıntısına kadar
planlıyor ve takibini gerçekleştiriyoruz.

kurumsal

etkinlik

Aynı kaliteyi ve hizmeti yurt dışında da
alabilmek için

ilgili bütün faaliyetlerin düzgün bir şekilde

operasyon yönetimine, proje sonrası ölçme ve

türlü

dmc

Sizlere iş ortaklarımızın hizmet verdiği ülkelerde

sekreteryadan,

Her

Event Company

kapsamında;

koordinasyona,

ile,

A Tailor Made

“size özel” çözümler sunuyoruz.

HIZMETLERIMIZ
dernek yönetimi

Her adımda verimli ve organize bir işleyiş

hibrid etkinlikler

Yenilikçi ve efektik bir etkinlik anlayışı

ta is
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Event Company

taliStant
Özel asistanınız

Derneklere sunduğumuz hizmetler ile, günlük idari

Son yıllarda başta A.B.D olmak üzere, gerek

Çözüm ortağı olarak hizmet verme anlayışımızın

ve yönetimsel faaliyetleri kolaylaştırıyor, bunun

mali gerekse de zamansal kısıtlar nedeniyle

bir sonucu olarak müşterilerimize proje süreçleri

yanında artan hizmet kalitesiyle

derneklerin

giderek yaygınlaşan hibrid etkinlikleri, bütün

dışında da 7 / 24 hizmet veriyor, yarattığımız

hedeflerine ulaşmasını ve üyelerinin memnuniyetini

altyapı hizmetleriyle sizin için planlıyor ve hayata

değerleri

sağlıyoruz.

geçiriyoruz.

taşıyoruz.

ve ortaklıkları bir adım daha ileriye

FARK YARATAN
KONGRELER
İÇİN
FARKLI
YAKLAŞIMLAR

ta is

KONGRE
YÖNETIMI

A Tailor Made

nasıl ?

Event Company

hizmetlerimiz

Her bir proje için ayrı görevlendirilen uzman ekiplerimiz ile, müşteri-

Stratejik Rehberlik ve 		

Grafik ve Tasarım Hizmetleri

tedarikçi ilişkisi yerine, çözüm ortağı ilişkisini benimseyerek, ortak

Fizibilite

Bilişim Hizmetleri

hedeflere ulaşabilmek için profesyonel ve güvenilir bir hizmet

A’dan Z’ye Proje Yönetimi

Ulaşım ve Transfer Hizmetleri

veriyoruz.

Finansman Hizmetleri

Sosyal Medya Yönetimi

Sekreterya Hizmetleri

Sosyal Etkinlikler ve Turlar

Sunduğumuz yenilikçi çözümler ve proaktif yaklaşımımız ile

Kayıt ve Konaklama

Sonuç Raporları (hem finansal

gerçekleştirdiğimiz kongrelere ve markanıza değer katıyoruz.

Yönetimi

analizler hem de memnuniyet

Bildiri ve Bilimsel Program

analizleri)

Yönetimi

Sonraki Etkinlikler için İş

Sponsorluk Yönetimi

Geliştirme Çözümleri

Pazarlama ve İletişim

KURUMSAL
ETKİNLİKLERİNİZ
İÇİN
SİZE ÖZEL
ÇÖZÜMLER

ETKINLIK
YÖNETIMI
nasıl ?

ta is

A Tailor Made

Event Company

hizmetlerimiz

Önce sizi dinliyor; amaçlarınızı, bütçenizi ve olası diğer gereksinimlerinizi göz

Planlama ve Bütçeleme

Bilişim Hizmetleri

önünde bulundurarak yaptığımız analizler sonrasında, size özel ve en uygun

Sekreterya Hizmetleri

Ulaşım ve Transfer Hizmetleri

projeleri sunuyoruz. Güvenilir, esnek ve her zaman bir adım önde olan proje

Kayıt ve Konaklama Yönetimi

Vize Hizmetleri

yönetimi anlayışımızla, en yaratıcı fikirleri -en üst düzeyde rekabetçi fiyatlar ile-,

Etkinlik Merkezi Yönetimi

Sosyal Etkinlikler ve Turlar

etkinliğinizden maksimum verim almanızı sağlayacak şekilde geliştiriyoruz.

Yiyecek & İçecek Hizmetleri

Sonuç Raporları (hem finansal

Operasyonel tecrübemiz ve güçlü tedarikçilerimiz ile organizasyon sırasında

Pazarlama ve İletişim

hem de memnuniyet analizleri)

sizlere sadece müşteri ve davetlileriniz ile ilgilenmenizi sağlayacak zamanı

Sosyal Medya Yönetimi

Sonraki Etkinlikler için İş

yaratıyoruz.

Grafik ve Tasarım Hizmetleri

Geliştirme Çözümleri

Sonraki etkinliğinizin daha da verimli geçmesi için, proje bitiminde finansal
raporları ve memnuniyet anketlerini, sizlerle paylaşıyoruz.

KÜRESELLEŞEN
DÜNYADA
REKABETÇİ
STRATEJİLER

ta is

DMC

A Tailor Made

nasıl ?

Event Company

hizmetlerimiz

Yurt dışındaki partnerlerimize Türkiye’de verdiğimiz DMC

Destinasyon Seçimi

Ulaşım ve Transfer Hizmetleri

hizmetini, başta Avrupa olmak üzere birçok şehirde, TALİS

Yasal ve Mali Fizibilite

Vize Hizmetleri

kalitesiye sizlere sunuyoruz.

Çalışmaları

Rehberlik Hizmetleri

Konaklama Yönetimi

Ardıl ve Simülane Çeviri Hizmetleri

Planlama ve uygulamadaki hizmet anlayışımızı, yurt dışındaki

Etkinlik Merkezi Yönetimi

İş Geliştirme Raporları

partnerlerimizin lokal tecrübe ve becerileriyle birleştirerek,

Sosyal Etkinlikler ve Turlar

İstanbul veya Ankara’da gerçekleştireceğiniz bir organizasyon
kadar sorunsuz ve zahmetsiz çözümler üretiyoruz.

HER ADIMDA
PLANLI
VE
ORGANİZE
BİR İŞLEYİŞ

ta is

DERNEK
YÖNETIMI
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hizmetlerimiz

Profesyonel ekiplerimiz ile, tüm alanlarda faaliyet gösteren

İdari Yönetim (idari ofis, günlük iletişim faaliyetleri)

derneklere, ortaklık anlayışı içinde ve tamamen şeffaf bir yapı

Üst Yönetim (stratejik planlama, gelişim eğitimleri, üyelik

içerisinde hizmet sağlıyoruz.

giriş ve yenilemeleri, üyelik aidat takibi, tedarikçi yönetimi,

Verdiğimiz hizmetler sayesinde, derneklerin organize bir kurumsal

anket ve değerlendirmeler)

yapı ile birlikte güçlü bir finansal yapı kurmalarına yardımcı

Pazarlama ve İletişim

oluyoruz.

Finansal Hizmetler

Bu sayede dernek yönetimleri günlük faaliyetlerden uzaklaşarak,

Toplantı ve Etkinlik Hizmetleri

bilimsel veya mesleki konularına zaman ayırabiliyorlar.

Bilişim Hizmetleri

Aynı zamanda, geliştirdiğimiz ve önerdiğimiz yenilikçi yaklaşımlar

Grafik ve Tasarım Hizmetleri

ile, üyelere ulaşabilmeyi kolaylaştırıyor ve üye memnuniyetini
arttırıyoruz.

YENİ
NESİL
ETKİNLİK
HİZMETLERİ

HIBRID
ETKINLIKLER
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hizmetlerimiz

Teknolojideki hızlı gelişim ve altyapı maliyetlerinin giderek

Altyapı Hizmetleri (kamera, ses ve görüntü aktarımı ile

azalması hibrid etkinliklerin günümüzde popülaritesinin artmasını

birlikte tüm teknik hizmetler)

sağlamıştır.

Bilişim Hizmetleri (webcast yazılımı, hosting hizmeti)

Aynı anda geniş kitlelere de ulaşma şansı tanıyan hibrid etkinlikler,

Etkinliğinizin içeriğine göre uyarlanabilme;

kısaca geleneksel toplantı ya da konferanslara, konuşmacı ya da

Simültane Seçeneği

dinleyicilerin olarak sanal ortamda iştirak edebilmesini sağlayan

İnteraktif Katılım

yeni nesil etkinlik anlayışıdır.

Soru-Cevap

Hibrid etkinlikler, özellikle yurt dışı konuşmacılarında yaşanan

Oylama veya Sınav İmkanı

maliyet ve zamanlama sorunlarına çözüm getirmesinin yanında,

Kayıt ve Sonradan Ulaşılabilirlik

çeşitli nedenlerle etkinliğe davetlilerin de, konuşmacı ve sunumları
takip edebilmeleri için gerekli ortamı sunmaktadır.

ARALIKSIZ
HİZMET

taliStant
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hizmetlerimiz

Talis Organizasyon bünyesinde müşterilerimize verdiğimiz özel ve

Talis Organizasyon bünyesinde verdiğimiz bütün 		

kesintisiz asistanlık hizmetlerini taliStant olarak adlandırıyoruz.

hizmetler ve daha fazlası...

10 dakika içinde karşılamanız gereken çok önemli bir konuğunuz
olduğunu hatırladınız ya da bir saat içerisinde tam teçhizatlı bir
toplantı salonuna ihtiyacınız var, bu şekilde günlük iş yaşantınızda
karşınıza çıkabilecek her türlü ihtiyaçlarınız için sizlere destek
oluyoruz.
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