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GRUP PROFİLİ
GROUP PROFILES

Profesyonel ekibi ile dünyada ki sektörel gelişmeleri ve yeni uygulamaları yakından takip
ederek, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı ile beraber, hizmet sunduğu kuruluşların
hedeflerine ulaşmaları için bilgi ve deneyimleri ile en doğru stratejileri belirler.
Bugün merkezi Ankara’da olmak üzere İstanbul ve Samsun’da ki ofisleri ile yurtiçi ve yurtdışında
kongre, toplantı, organizasyon, etkinlik yönetimi alanında hizmet veren SAS Group;
•
•
•

ISO 9001 - Kalite Yönetimi
IS0 10002 - Müşteri Memnuniyeti
OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi sertifikalarına sahiptir.

Kongre, fuar, teknik gezi, etkinlik ve organizasyon yönetiminin yanı sıra pazarlama çözümleri,
marka yönetimi, proje /danışmanlık, uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmetleri de sunmaktadır.
With its professional team, SAS Group closely follows the sectoral developments and new
practices in the world and determines the right strategies with the knowledge and experience
for reaching the targets of the organizations focused on customer satisfaction and with the
understanding of services.
Today, having head office in Ankara and other offices in Istanbul and Samsun offers services for
national and international congresses, meetings, organizations, event management services in
its field, SAS Group has;
•
•
•

ISO 9001 - Quality Management System
IS0 10002 - Customer Happiness
OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety certificates.

In addition to congress, fair, technical trip, event and organization management, it also
provides marketing solutions, brand management, project / consultancy, flight tickets and
hotel reservation services.
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2005 yılında kurulan SAS Group, ulusal ve uluslararası faaliyet gösterdiği kongre, fuar, toplantı
ve etkinlik yönetimi, organizasyon, proje/danışmanlık, turizm alanlarında, fark yaratan hizmeti
ile sektörün önde gelen firmaları arasındadır.
Minoya Turizm-5071 TÜRSAB belgeli firmamız, değişen müşteri taleplerine yönelik entegre
çözümler sağlamak adına, bugün SAS Group;
SAS Turizm & Kongre, SAS Proje & Danışmanlık, SAS Yurtdışı Fuar, SAS Yurtdışı Eğitim olarak grup
kuruluşları ile beraber müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Yaratıcı, yenilikçi,
dinamik ve profesyonel kadrosu ile mükemmel bir iş ortağı olan SAS her zaman başarılara
beraber imza atmaya hazırdır.

Founded in 2005, SAS Group is one of the leading companies in the sector of national
and international congresses, fair, meeting and event management, organization, project/
consultancy and tourism field.
Minoya Turizm-5071 is our TÜRSAB certified company, which integrates solutions for customer
demands.
Today, SAS Group, SAS Tourism & Congress, SAS Project & Consultancy, SAS Overseas Fair, SAS
Education Abroad together with group of companies, offers a wide range of services to its
customers. As an excellent business partner with creative, innovative, dynamic and professional
staff, SAS is always ready to put sign under success.

VİZYON
Sektöründe, güvenilirliği ile tercih edilen, yaratıcı ve entegre çözümleri ile fark yaratan,
müşteri memnuniyetini ön planda tutan, sürdürülebilir büyümesini koruyan, kurumsal kimliği
ile öne çıkan, ulusal ve uluslararası düzeyde liderliğini büyüyerek sürdüren bir hizmet markası
olmak.
MİSYON
Müşterilerimizin ihtiyaç, istek ve beklentilerini katma değer sağlayarak karşılayan, entegre
ve yenilikçi çözümler sunan, iş ahlakı ve kaliteden taviz vermeyen, başarının sürekliliğini kurum
kültürü haline dönüştüren bir kuruluş olmak.
DEĞERLER
•
•
•
•
•
•
•

Öz Saygı ve İnsana Saygı,
Yenilikçi, Yaratıcı,
Müşteri Odaklı,
Dürüst,
Verimli,
Dinamik,
Kalite Odaklı ve Güvenilir.

VISION
To become a service brand that retain growing its leadership in national and international
level with its corporate identity, preserving its sustainable growth, keeping its customer
satisfaction in front plan, making difference with its creative and integrated solutions preferred
by its reliability.
MISSION
To be a company that meets the needs, will and expectations of our customers by providing
added values, integrated and innovative solutions, not compromising its business ethics and
quality, and transforming the continuity of success into corporate culture.
VALUES
•
•
•
•
•
•

Self-Respect and Human Respect,
Innovative, Creative,
Customer-Focused,
Honest, Efficient,
Dynamic,
Quality-Focused and Reliable.

MARKALARIMIZ:
• SAS Kongre & Organizasyon
• SAS Yurtdışı Fuar
• SAS Proje & Danışmanlık
• SAS Yurtdışı Eğitim

OUR BRANDS
• SAS Congress & Organization
• SAS Overseas Fair
• SAS Project & Consultancy
• SAS Education Abroad

Yurtdışı Fuar
www.yurtdisifuar.com

www.geteducationabroad.com

Yurtdışı Eğitim

Proje & Danışmanlık
www.sasdanismanlik.com

Kongre & Organizasyon
www.sastur.com.tr

HİZMETLERİMİZ
SERVICES
Kurumsal Hizmetler
Etkinlik Yönetimi
Turizm & Seyehat
Pazarlama & Marka Çözümleri
Proje & Danışmanlık Hizmetleri
Yurtdışı Fuar & Teknik Gezi Hizmetleri
Corporate Services
Event Management
Tourism & Travel
Marketing & Brand Solutions
Project & Consultancy Services
Overseas Fair & Technical Trip Services

Kurumsal Hizmetler
Corporate Services
•
•
•
•
•
•
•
•

Kongre, Seminer, Sempozyum, Konferans ve Fuar Organizasyonları
Teşvik ve Motivasyon Gezileri
İç iletişim ve Bayi Toplantıları
Kurumsal Açılış, Yıldönümü, Gala Gecesi, Ödül Töreni
Indoor-Outdoor Kurumsal Eğitimler
Basın Organizasyonları
Stant Hizmetleri
Tercümanlık Hizmetleri

SAS Group, ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans, fuar vb.
tüm organizasyonlarda, sahip olduğu donanım ve alt yapı ile projelendirme
aşamasından başlayarak organizasyon sonrası değerlendirmeye kadar bütün
süreçleri yönetecek geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.
Bununla beraber şirket çalışanlarının veya bayilerin verimlilik ve motivasyonlarını
arttırmak amacıyla organize edilen eğitimler ve etkinlikler için detaylı
programlar hazırlamaktadır. Yapılan organizasyon hizmeti aşağıda belirtilen
bütün servisleri kapsamaktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•

Congress, Seminar, Symposium, Conference and Fair Organizations
Incentive and Motivational Tours
Internal Communication and Dealer Meetings
Corporate Opening, Anniversary, Gala Night, Award Ceremony
Indoor-Outdoor Corporate Trainings
Press Organizations
Stant Services
Interpretation Services

SAS Group offers a wide range of services to manage all the processes from
the project planning stage to the post-organization evaluation stage with
national and international congresses, seminars, conferences, fairs and all
organizations.
Moreover, the company is developing detailed programs for organized
trainings and events to increase the productivity and motivation of employees
or dealers. The organized service includes all services mentioned below.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bütçeleme
Mekân Seçimi ve Kiralama Hizmetleri
Salon ve Mekân Dekorasyon, Planlama
Özel Stant Dizaynları, Sergi Alanları,
Projelendirme ve Konumlandırma Hizmetleri
Teknik Alt Yapı Hizmetleri ve Temini
Ulaşım ve Transferler
Konaklama Hizmetleri, Rezervasyon ve
Kayıt Sistemlerinin Oluşturulması
Konuşmacı ve Davetli Programı Yönetimi
Bilimsel Program Planlama
Sosyal Etkinlik Planlama ve Uygulama
Sponsorluk Faaliyetleri
Halkla İlişkiler, Promosyon ve Tanıtım 		
Çalışmaları
Özel Tanıtım Hizmetleri, Materyallerin
Hazırlanması
Basılı Malzeme Çalışmaları ve Dağıtımı
Ulusal ve Uluslararası Katılımcı ve
Ziyaretçi İlişkileri
Bilgi İşlem ve IT Alt Yapısı Hazırlama,
Web Site Oluşturulması
Teknik ve Turistik Gezi Planlama ve Uygulaması
Sekretarya
Veri Güvenliği ve Arşivleme
Raporlama
Özel Etkinlik Planlama ve Uygulama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budgeting
Location Selection and Rental Services
Hall and Venue Decoration Planning
Special Stand Designs, Exhibition Spaces, 		
Projecting and Positioning Services
Technical Infrastructure Services and Supply
Transportation and Transfers
Accommodation Services, Booking and
Registration Processes
Speaker and Guest Program Management
Scientific Program Planning
Social Activities Planning and Practice
Sponsorship Activities
Public Relations, Promotion and Promotion 		
Activities
Special Promotional Services, Preparation of
Materials
Printed Materials and Distribution
National and International Participant and Visitor
Dealings
Data Processing and IT Infrastructure
Preparation, Web Site Design
Technical and Touristic Trip Planning and Practice
Secretariat
Data Security and Archiving
Reporting
Special Event Planning and Practice

Etkinlik Yönetimi
Event Management
•
•
•
•
•
•
•
•

Ürün-Hizmet Lansman, Re-Lansman, Tanıtım Etkinlikleri
Festival, Konser, Roadshow Organizasyonları
Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Sponsorluk Yönetimi
Saha Aktiviteleri
Davetler, Konsept ve VIP partiler
Sanatçı, Show, Prodüksiyon Yönetimi

•
•
•
•
•
•
•
•

Product-Service Launch, Re-Launch, Promotion Activities
Festival, Concert, Roadshow Organizations
Culture and Art Events
Social Responsibility Projects
Sponsorship Management
Field Activities
Invitations, Concepts and VIP Parties
Artist, Show, Production Management

SAS Group, etkinlik yönetimi konusunda
yaratıcı
ekibi
ile
müşterilerinin
kurumsal kimliklerini analiz ederek,
gerekli ihtiyaçları belirledikten sonra,
mekan seçimi, konsept oluşturulması,
etkinliğin tasarlanması, uygulanması ve
yönetilmesine kadar olan tüm süreçte
çözüm ortağı olarak çalışır. Etkinliklerde,
çalıştığı kurumun marka hedefleri
doğrultusunda, ürün ve hizmetini çok
iyi analiz ederek, doğru hedef kitleye
hitap eden profesyonel ve stratejik
etkinlik çalışmaları gerçekleştirir. Hedef
kitle ve markanın buluşmasına olanak
sağlayan etkinlik çalışmaları ile, kurumun
pazarlama faaliyetlerine de destek
sağlayarak markanın değerini artıracak
çözümler sunmaktadır.
After analyzing the corporate identity
of its customers with its creative team
on event management, SAS Group
works as a solution partner in the whole
process ranging from designing the
space, creating the concept, designing,
implementing and managing the
space, after determining the necessary
needs. In the event, the institution that
it works with analyzes its products and
services very well in line with the brand
targets, and carries out professional and
strategic activity studies addressing
the right target group. With efficiency
studies that enable the target audience
and brand to meet, the organization
also provides solutions that will enhance
the value of the brand by supporting
marketing activities.

Proje & Danışmanlık Hizmetleri
Project & Consultancy Services
•
•
•
•
•
•

EuropeAid Destek Hizmetleri
Ur-Ge Projeleri
Hibe ve Destekler
Yatırım Projeleri
Danışmanlık Hizmetleri
Kırsal kalkınma Projeleri-Ipard

EuropeAid (Avrupa Komisyonu - Kalkınma ve İş birliği) kapsamında firmaların gerçekleştirdiği
projelerde; kapasite geliştirme faaliyetleri, açılış ve kapanış organizasyonları, AB uzmanı veya
personel temini, tanıtım toplantıları ve etkinlikleri, çalıştay organizasyonları, imza törenleri,
saha ve bölge çalışmaları, üst düzey ziyaretler, simultane ve otel temini, lojistik yönetimi
ve diğer tamamlayıcı (uçak bileti, transfer hizmetleri, ofis temini, kırtasiye, promosyon
ürünler, baskı işleri vb.) faaliyetlerde destek verilmektedir. Bakanlık kurumları ve proje
üstlenen firmalar ile bir uyum içerisinde çalışmakta olan SAS ekibi, projenin başlangıcından
tamamlanmasına kadar olan süreçte iş ortağınız olarak size en iyi hizmeti sunmaktadır .
UR-GE danışmanlığında firmaların, iş birliği kuruluşları önderliğinde ihracata yönelik ortak
faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ortak ihtiyaç analizi, öğrenme (eğitim
ve danışmanlık), pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme) faaliyetleri için;
eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama programları, ortak pazar araştırmaları, pazar
ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb.
organizasyonlar ile alım heyetleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Kırsal Kalkınma - Ipard, hibe ve destekler; AB projeleri, kalkınma ajansları, AB programları,
TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık kurumları vb. diğer kuruluşların hibe ve destek konularında
bilgilendirme, projelendirme, eğitim verme gibi hizmetlere ek olarak yatırım projelerinin
fizibilite çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, fabrika çalışmaları, bölgesel ve sektörel proje
uygulamaları gibi konularda uzmanlarımız tarafından destek verilmektedir.

•
•
•
•
•
•

EuropeAid Support Services
(P&D) Product Development Projects
Grant and Supports
Investment Projects
Consultancy Services
Rural Development Projects - Ipard

The projects provided by the company under the EuropeAid
(European Commission - Development and Cooperation);
capacity building activities, opening and closing organizations,
EU expert or staff procurement, advertising meetings and
activities, workshop organizations, signing ceremonies, field
and regional studies, high level visits, simultaneous and hotel
project, logistics management and other services, office
supplies, stationery, promotional products, printed materials,
etc.). SAS team, who works in harmony with the ministries,
project oriented institutions, offers the best service as your
business partner in the process from the beginning untill the
end of the project.
Under P&D (product development projects) consultancy,
companies are aimed to support joint export oriented activities
leading by business associations. For common needs analysis,
learning (education and consultancy), marketing (promotion,
brand, trade delegation, matching) activities; consultancy
services are provided on purchasing missions, education and
consultancy, overseas marketing programs, common market
researches, market visits, cluster promotional activities, trade
missions, visiting an international fairs, matching etc.
We are providing Rural Development - Ipard, grants and
supports; EU projects, development agencies, EU programs,
TUBITAK, KOSGEB, ministry institutions etc. and informing,
projecting, training other organizations on grant and support
issues. In addition to these services, we are supported by
our experts in feasibility studies of investment projects,
consultancy services, factory works, regional and sectoral
project practices.

Yurtdışı Fuar & Teknik Gezi Hizmetleri
Overseas Fair & Technical Trip Services
•
•
•
•
•
•
•
•

B2B
Sektörel ve Ticari Alım Heyetleri
Teknik ve İnceleme Gezileri
Yerel Yönetimler ile Diyalog ve İş Birliği Gezileri
Ticaret ve Alım Heyeti Gezileri
Ticari Eşleştirme
Yurtdışı Fuar ve Teknik Gezi Tercümanı
Stant Hizmetleri

Yurt Dışı Fuarlar; SAS Group, yurtdışı kurumsal tanıtımları ile yeni iş fırsatları ve iş birlikleri
geliştirmekte ve ticaret hacmini arttırmak amacıyla Türk firmalarını dünyanın seçkin
fuarları ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda fuar katılımları, teknik gezi organizasyonları,
bilgiye ve ürüne doğrudan ulaştırma, müşteri taleplerinden daha çabuk haber alma ve
değerlendirme, tedarikçi seçiminde daha geniş seçenekler ve tercihler elde etme, ürünlerin
pazara sunumunu ve takibini kolaylaştırma ve sadece yerel pazarda değil, yurtdışındaki
tedarikçi ya da müşterileri kolaylıkla bulabilme imkanı sağlamaktadır.
Teknik ve İnceleme Gezileri; Dünyanın bütün ülkelerine kurumsal teknik geziler düzenleyen
SAS ekibi, gidilecek ülkeler, görüşülebilecek kurumlar, ziyaret edilebilecek tesisler ve
fabrikaların belirlenmesinden, brifing verilmesine kadar olan tüm süreci kapsayan bir
taslak program hazırlayarak, tahmini bütçeyi oluşturmaktadır. Hazırlanan taslak programın
onaylanmasından sonra bütün randevu, gezi ve seyahatinizi planlayarak, yurtdışındaki
kurumlarla olan tüm yazışmalar sizin adınıza yürütmektedir. Uzman rehberlerin eşliğinde
yapılan bu ziyaretlerde, doğru hedefe ulaşmak için tüm süreç titizlikle yönetilerek, başarıyla
sonuçlandırılmaktadır.
B2B; Ekibimiz, yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türk firmalarını Uluslararası delegeler
ve alım heyetleriyle prestijli bir platformda aynı masada buluşturmaktadır. Bu görüşmeler,
herhangi bir aracıya gerek kalmadan bilgiye ve ürüne doğrudan ulaştırma, müşteri
taleplerinden daha çabuk haber alma ve değerlendirme, tedarikçi seçiminde daha geniş
seçenekler ve tercihler elde etme, ürünlerin pazara sunumu ve takibinin kolaylaştırma,
sadece yerel pazardaki tedarikçileri ya da ürettiğiniz ürünü talep edecek diğer firmaları
değil, yurtdışındaki tedarikçi ya da müşterileri kolaylıkla bulabilme imkanı sağlamaktadır.
Fuar ve Teknik Gezi Tercümanı; Fuarlar ticari ürün ve hizmet gelişimini anlatmak, ürünlerin
yeni pazarlarda yer bulabilmesini sağlamak amaçlı gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleridir.
Katılımcıların hizmet ve ürünlerini ifade etme ve satış imkânı buldukları yeni bir pazara
ve yeni bir ülkeye girmek için etkin bir yoldur. Müşteri ve firma arasındaki dolaysız iletişim
köprüsüdür. İşte bu noktada görev alacak fuar tercümanı kendinizi ve firmanızı ifade
etmeniz açısından anahtar rol oynamaktadır. Proje yöneticilerimiz kuruluşunuzu, hedefinizi
ve projenizi inceledikten sonra en uygun fuar, B2B tercümanını seçmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
•

B2B
Sectoral and Purchasing Trade Missions
Technical and Inspection Tours
Dialogue and Cooperation With Local Administrations
Trade and Purchasing Delegation Visits
Trade Matching
Interpreter For International Fairs and Technical Tours
Stand Services

International Fairs; SAS Group brings together Turkish companies with the world’s leading fairs in order
to develop new business opportunities and partnerships with overseas corporate presentations and
to increase trade volume. In this frame, fair participation, technical trip organizations, direct delivery
of information and products, quicker time to receive and evaluate customer inquiries, broader options
and preferences in supplier selection, presenting products to the market and providing its follow-up
facilitation not only in local market, but also gives opportunity easily finding suppliers and customers in
abroad.
Technical and Inspection Tours; SAS team, which organizes institutional technical trips to all the countries
of the world, creates the estimated budget by preparing a draft program covering all the process from
the determination of the countries to be visited, the institutions that can be visited, the plants and
factories that can be visited, to the briefing. After getting confirmation of the prepared draft program,
by taking all appointments and planning your trip, all correspondence with the institutions abroad will
be made on behalf of you. In these visits, which are conducted in the presence of expert guides, the
whole process is meticulously managed and successfully concluded to reach the right target.
B2B; In order to develop new business associations, our team brings Turkish companies to the same table
on a prestigious platform with International delegates and procurement delegations. These negotiations
will require direct delivery of information and products to the market without any intermediaries, quicker
time to receive and evaluate customer inquiries, broader options and and preferences in supplier
selection, presenting products to the market and providing its follow-up facilitation not only in local
market, but also gives opportunity easily finding suppliers and customers in abroad.
Fair and Technical Travel Interpreter; Fairs are promotional events aimed at explaining the development
of commercial products and services to enable products to be found in new markets. It is an effective
way to enter a new market and a new country where participants have the opportunity to express their
services and products and to sell them. It is the direct communication bridge between the customer and
the firm. Here, the fair interpreter who will assist at this point, plays a key role in expressing yourself and
your company. After observing your organization, target and project, our project manager chooses then
the most appropriate fair B2B interpreter.

Pazarlama & Marka Çözümleri
Marketing & Brand Solutions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viral ve Gerilla Pazarlama, Etkinlik İletişimi
Dijital Pazarlama
Sosyal Medya Yönetimi
Doğrudan Pazarlama
360 Pazarlama İletişimi
Marka Yönetimi
Mekân Tasarımı
Sosyal CRM
Web Tasarım
İnternet Reklamcılığı
Reklam Ağı Yönetimi
Re-Marketing Google
Dijital PR
SEO-SEM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viral and Guerilla Marketing, Event Communication
Digital Marketing
Social Media Management
Direct Marketing
360 Marketing Communications
Brand Management
Venue Design
Social CRM
Web Design
Internet Advertising
Advertising Network Management
Re-Marketing Google
Digital PR
SEO-SEM

SAS Group, marka ve kurumlara, rakiplerinin arasından sıyrılarak müşteriye ulaşması
için bütünleşik pazarlama anlayışıyla hareket
ederek, kampanyalar hazırlamaya, mesajı
doğru yerde doğru kişiye iletmeye yönelik
pazarlama çözümleri sunar. Dijital PR, internet
reklamcılığı, reklam ağı yönetimi, sosyal medya
yönetimi gibi dijital iletişim ya da pazarlama
iletişimi hizmetleri ile doğru hedefe ulaşmak
için tüm sürecin yönetimini gerçekleştirir.
Müşteri odaklı, interaktif bir pazarlama süreci
için talep ettiğiniz ve ihtiyacınız olan tüm
pazarlama ve marka yönetimi faaliyetlerinde
danışmanlık ve uygulama hizmetleri vererek
markanızın tüketiciye kolay ulaşmasını sağlar.
SAS Group offers marketing solutions
to brands and corporations, stand out
amongst their competitors and acting in an
integrated marketing approach to reaching
customers, preparing campaigns and
delivering the message to the right person in
the right place. Digital PR manages the whole
process to reach the right target with digital
communication or marketing communication
services such as internet advertising,
advertisement network management, social
media management. It provides consultancy
and implementation services for all marketing
and brand management activities that you
demand and need for a customer need,
interactive marketing process, enabling your
brand to reach consumers easily.

Turizm & Seyehat
Tourism & Travel
•
•
•
•
•
•

Yurtiçi - Yurtdışı Tatil ve Otel Rezervasyonları
Uçak Bileti
Yurtiçi - Yurtdışı Tur Programları
Vize İşlemleri ve Seyahat Sigortası
Rehberlik Hizmetleri
Araç Kiralama ve VIP Transfer Hizmetler

•
•
•
•
•
•

Reservations Within Country and Abroad
Flight Tickets
Tour Programs Within Country and Abroad
Visa Processing and Travel Insurance
Guidance Services
Car Rental and VIP Transfer Services

SAS Group, münferit ve özel grup talepleri
için deneyimli ekibi ile her türlü seyahat, tur
programı, otel, uçak bileti rezervasyonları
için kaliteli ve farklı seçenekler sunarak
rekabetçi alternatifler oluşturmaktadır.
Bölgesinde uzman rehberler, havaalanı
transferleri ve karşılamaları ile beraber
kültürel etkinlikler, gezi programları ve turlara
olan katılımlarınızda size organizasyonunuz
için tam bir destek sağlamaktadır. Vize
işlemleri, seyahat sigortası, transfer ve araç
kiralama hizmetleri için her destinasyonda
çalışmış olduğu doğru iş ortakları ile
seyahatinizin planlanmasından başlayıp
tatilinizin bitimine kadar olan süreci tüm
detayları ile takip ederek size en iyi hizmeti
sunmaktadır.
SAS Group creates competitive alternatives
by offering qualified and different options
for all kinds of travel, tour program, hotel,
flight bookings with experienced team for
individual and private group requests. It
provides full support of your organization
with pecialist guides in the area, airport
transfers and greetings, as well as cultural
events, excursions and tours. For the visa
transactions, travel insurance, transfer and
car rental services, we provide the best
service by following up with all the details
from the planning of your trip to the end
of your vacation with the right business
partners who have worked in every
destination.
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KURUMSAL
KİMLİK
KILAVUZU

You
just
dream
it.

www.sastur.com.tr

İstanbul İrtibat:
Gsm: +90 537 877 89 44
ist@sastur.com.tr

Y.Bahçelievler Mah.
54.Cad. 26/4
Çankaya/ANKARA/TURKEY

Tel: +90 312 418 77 27

Gsm: +90 532 316 90 73

ankara@sastur.com.tr

samsun@sastur.com.tr

Gsm: +90 544 830 40 3O

Samsun İrtibat:

www.sastur.com.tr

