


LİTERATUR M.I.C.E.

En iyi çözüm ortaklarıyla işbirliği içerisinde olup, 
profesyonel kadrosu ile önemli  Kongre ve 
Organizasyonlara imza atmış, sektörün önde gelen 
firmalarındandır.

Organizasyonları ile fark yaratan LİTERATUR Mice; güncel 
gelişmeleri ve son teknolojileri yakından takip ederek 
sizleri yeniliklerden haberdar etmeyi hedefler.



Organizasyonlara 

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

Getiriyoruz.

Teknoloji Odaklı Yenilikçi Bakış Açısı 

Açık ve dürüst yaklaşımlar

Farklı ve etkili projeler 

Kitlesel memnuniyet yanında her bireyin ayrı ayrı memnuniyeti



GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ.

Projelendirme

Bütçelendirme

Tasarım & Tedarik

Planlama, Operasyon, Ölçme & Değerlendirme

Raporlama süreçlerini



İŞ ORTAKLIĞI PRENSİBİ
LİTERATUR M.I.C.E., müşterilerini ‘İş Ortağı’ olarak kabul eden
bir anlayışın ürünüdür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi
doğrultusunda tam hizmet sunmak amacıyla hizmet eder.

Basın Toplantıları

Bayi Toplantıları

Eğitim Toplantıları

Road Showlar

Şirket Toplantıları

Motivasyon Toplantısı

Şirket İçi Eğitim Toplantıları

Şirket İçi Dönem Sonu Toplantıları

Motivasyon Toplantıları



KONGRE Organizasyonları



KONGRE Organizasyonları

Doğru Maliyet & Maksimum Verim
Hizmet kalitesi kadar maliyetin de önem kazandığı günümüzde,
minimum maliyetle maksimum verim alınması prensibiyle
hareket ediyoruz.

Kongre Danışmanlık Hizmetleri
• Kongre Planlama ve Projelendirme
• Sponsorluk Yönetimi
• Prodüksiyon Yönetimi
• Operasyon Yönetimi
• Destinasyon Yönetimi



TOPLANTI Organizasyonları

Yurtiçi ve yurt dışında her türlü özel, kurumsal
seminer, sempozyum, konferans gibi toplantılarınız
için yapılacak tüm hizmetleri deneyimli profesyonel
ekibimizle titizlikle organize edip, sizin hedeflerinize
göre detaylandırıp başarılı sonuçlar sağlıyoruz.



ETKİNLİK Organizasyonları

alanında 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye ‘nin her yerinde hizmet vermekteyiz.

Amacımız, 
yenilikçi bakış açısıyla düzenlediğimiz etkinliklerle, iş ortaklarımızı ve
birlikte çalıştığımız markaları, sınırların dışına çıkarmak.

“Etkinlik Teknolojileri Uygulamaları ve Görsel Düzenlemeler”

Projelerde motivasyon ve verimin artırılması.

Projelerde, etkinliklerin olmazsa olmazlarını üç kategoriye ayırıyoruz; 

Projenin markalaşması, 
Proje kültürünün yaygınlaşması,



ETKİNLİK Organizasyonları

• Yurt içi Teşvik Gezileri 
• Yurt Dışı Teşvik Gezileri 
• Yurt İçi Heyet Gezileri 
• Yurt Dışı Bayi Toplantıları 
• Yurt İçi Bayi Toplantıları 
• Yurt Dışı Toplantı Yönetimi

Yurt içi ve yurt dışında sahip olduğumuz güçlü organizasyon yapımız
ile turizm sektöründe geniş yelpazeli faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

 Yurtiçi ve yurtdışındaki otel ve servis birimleri arasında yüksek ölçekli işbirliği 
 Özel olarak eğitilmiş deneyimli personel
 Uygun bütçe

ile hedefe yönelik programların hazırlanmasında
ve gerçekleştirilmesinde önemli bir avantaj
oluşturmaktadır.



KONGRE & ETKİNLİK ALANLARINDA 
SAĞLADIĞIMIZ TEKNİK ALT YAPI

Ses, görüntü ve projeksiyon sistemlerinden aydınlatma
otomasyonlarına, iklimlendirme otomasyonlarından
perde panjur kontrolüne kadar, toplantı odalarınızdaki
temel teknik donanımlar, ihtiyaçlarınıza cevap verecek
nitelikte dizayn edilmektedir.

AKILLI TOPLANTI ODALARI SİSTEMLERİ



• SİMULTANE TERCÜME SİSTEMLERİ
• SES VE IŞIK SİSTEMLERİ

 AYDINLATMA OTOMASYONU
 İKLİMLENDİRME OTOMASYONU
 PERDE-PANJUR OTOMASYONU

KONGRE & ETKİNLİK ALANLARINDA 
SAĞLADIĞIMIZ TEKNİK ALT YAPI



• TOPLANTI SİSTEMLERİ
• CANLI PERFORMANS SİSTEMLERİ
• GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

 PROJEKTÖRLER
 LED GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ
 PLAZMA & LCD EKRANLAR

KONGRE & ETKİNLİK ALANLARINDA 
SAĞLADIĞIMIZ TEKNİK ALT YAPI



• MULTIMEDIA EKİPMANLARI
 LAPTOP & PRINTER
 HABERLEŞME TELSİZİ
 INFRA PORT
 SES KAYIT CİHAZLARI
 KAMERA & FOTOĞRAF

• SAHNE DEKOR TASARIM
• STAND VE SERGİ UYGULAMALARI
• ÇADIR UYGULAMALARI

KONGRE & ETKİNLİK ALANLARINDA 
SAĞLADIĞIMIZ TEKNİK ALT YAPI



AKADEMİK  Organizasyonlar

Günümüzde en uzak bilgiye bile
bir tuşa dokunmak kadar anlık bir
hızla erişebildiğimiz, neden ve
nasıl geçtiğini düşünmeye bile
fırsat bulamadığımız günlük
yaşantımızda organize olabilmek;
hepimiz için oldukça büyük çaba
gerektirmektedir.

Siz istediğinizi söyleyin uzman
kadromuz sizin için programın her
aşamasını hazırlayıp hizmetini
memnuniyetle gerçekleştirsin.



UÇAK BİLETİ
Her destinasyona, optimum çözümler ile dilediğiniz havayolu 
şirketleri ile uçuş kolaylığı sağlıyoruz.

M.I.C.E. OPERATION
Toplantı organizasyonu toplu bilet alımı, havalimanı 
karşılama, havalimanı /otel /havalimanı transfer 
operasyonlarınızı eksiksiz olarak planlıyoruz.

INCOMING
Yurt dışından gelecek misafirlerinize, ülkemizin güzelliklerini en iyi şekilde 
sunacağımız, özel organizasyonlarla, unutulmayacak iş seyahatlerini 
planlıyoruz.
Her destinasyonu , sizin için özel kılacak tur ve organizasyonları planlıyoruz.

TRANSFER HİZMETLERİ
Havalimanından istediğiniz bir otele veya otelinizden fuar alanına, 
isterseniz bir akşam gezintisine veya aklınıza gelebilecek tüm huzurlu 
ve konforlu seyahatleriniz için kesintisiz hizmet sunuyoruz.



PROJE DEPARTMANIMIZ

Proje departmanımız içerisinde farklı
proje ekiplerimiz olduğu için her işe
uygun projeler hazırlanır ve bu ekipler
deneyimli proje liderleri öncülüğünde
projeleri yürütürler. Projelerin ihtiyaçları
doğrultusunda hareket edildiği gibi,
projeye özel detaylar ve sistemler de
tasarlanıp uygulanmaktadır.



Günümüz şartlarında vazgeçilmez olan uzaktan eğitim 
sistemleri  ve içerikleri üretmekteyiz.

25.000  Kullanıcıya hizmet verebilme kapasitesine sahip altyapımız ile

 Online canlı paneller, Offline paneller,
 Sanal pre-kurslar, 
 Önceden sisteme yüklenmiş sözlü bildiri sunuları,
 Poster salonları 



Bir çok üniversite ile aynı hatta bir kısmından
daha fazla kullanıcıya hizmet verebilme
kapasitesine sahip altyapımız şu anda bir çok
dernek ve federasyon tarafından
kullanılmaktadır.

Kendimize ait eğitim yönetim sistemi altyapısı üzerinden, sanal sınıf

eğitimleri, yüksek katılımlı webinarlar veya asenkron eğitim içerikleri

öncelikli sağlık sektörü olmak üzere, her sektörden kullanıcıya hizmet

verme amacını taşımaktadır.



LİTERATUR M.I.C.E. 
Uzaktan Eğitim Sistemi



LİTERATUR Eğitim Sanal Sınıf Uygulaması olarak kendi sistemi 
içerisinde Big Blue Button uygulamasını entegre etmiştir.

Big Blue Button rakiplerinin aksine, tamamen HTML5 web 
teknolojileriyle geliştirilmiştir. 

Herhangi bir harici yazılıma ihtiyaç olmadan internet tarayıcısı 
üzerinden canlı ders yapılmasını sağlar.

Toplamda 500, tek sınıfta 100 kişilik kapasiteye sahip olan 
uygulamamız üzerinden sunum, doküman, ekran paylaşımı yapabilir, 
beyaz tahta uygulaması ile paylaşılan doküman üzerinde 
işaretlemeler yapabilirsiniz.

LİTERATUR M.I.C.E.
Sanal Sınıf Modülü



Soru / Cevap uygulaması ile katılımcıların sordukları 
soruların cevaplanmasına olanak verir.

LİTERATUR M.I.C.E. 
Web Cast Modülü

LİTERATUR Eğitim tarafından geliştirilen Web Cast modülü 
sayesinde binlerce kişiye aynı anda sunum yapabilirsiniz.

50 milisaniyeye kadar düşürülen gecikme süresi sayesinde birden 
fazla konuşmacının olduğu forum / açıkoturum / panel 
etkinliklerinde moderatörlerin yönetimlerinde kolaylık sağlar.



Tıp dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm prodüksiyon çalışmaları için alternatifli 
çözümler sunan LİTERATUR M.I.C.E.,

Türkiye ve farklı bir ülkede yer alan ameliyathanenin kongre salonu ile canlı 
bağlantısını sağlayabilir, karşılıklı sesli ve görüntülü canlı yayın alt yapısını 
kurabilir, canlı cerrahi uygulamalarımızla laparoskopik ve entegre canlı 
yayınlar gerçekleştirebilir.

LİTERATUR M.I.C.E. 
CANLI YAYIN HİZMETLERİ



Sizler için en üst düzey kalitedeki ekibimizle
canlı yayın hizmeti sunuyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm toplantı seminer, kongre, konferans gibi 
etkinliklerinizi web üzerinden ve tüm sosyal medya ağlarından canlı 
yayınlayabilir yüksek kalite ile izleyicilerinize anında ulaşabilirsiniz.

LİTERATUR M.I.C.E.
CANLI YAYIN HİZMETLERİ



Tek kameralı veya birden çok kamerayla, rejili canlı yayın hizmetimiz,
etkinliklerinizi aynı anda tüm dünya ile paylaşmanızı sağlar.

Sizin için özel düzenlediğimiz Canlı yayınlarla, Şirket içi toplantılarınızı
yurtiçi ve yurt dışındaki tüm şubelerinizle aynı anda paylaşabilirsiniz.
İsterseniz bu yayınları sosyal medya da paylaşabilirsiniz.

LİTERATUR M.I.C.E. 
CANLI YAYIN HİZMETLERİ



Teşekkürler
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