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ישראל , אתר הארץ, מאקו, גלובס, YNET אינטרנט

יאס, טורנטו, פספורטניוז,  מעריב, רשת, היום,

דני בר, סילביה מיידעת, אנשים ומחשבים, , 7ערוץ 

ארורה, רינונים, גוד טיימס, החדשות, קיב, אשקוביט, 

 טלנירי, חיפה, מגפון 

 גלובס, מעריב G, ישראל היום, ידיעות אחרונות               עיתונות

, חדשות כאן, פאולה ולאון, הבוקר 10, חדשות 2חדשות   טלוויזיה

 תשל רשת, לפני החדשו

 רשת ב' רדיו

 

 

  :פרסומים

 10/12/2017 IMTM עם בדגש על אסיה, יאס  24 -בפעם ה 

 , טורנטוIMTM 2018משלחות גדולות מאסיה ישתתפו בתערוכת  10/12/2017 

 7חדשות התיירות, ערוץ  10/12/2017 

: מדינות מזרח אסיה קוראות לתייר IMTM 2018תערוכת  10/12/2017 

  הישראלי, פספורטניוז

 מחירי הטיסות צפויים להמשיך ולרדת, אתר ישראל היום  13/12/2017 

 , דני ברIMTM 2018תערוכת התיירות הבינלאומית השנתית  27/12/2017 

 מודל הלואו קוסט כאן כדי להישאר, יאס 07/01/2018 

, ידיעות IMTMמשלחות מתוגברות מאסיה יגיעו ליריד התיירות  08/01/2018 

 ממון

 14/01/2018 IMTM 2018 – מפגש פסגה של התיירות הבינלאומית, טורנטו 



 

 מפגש פסגה של ענף התיירות, קיב  14/01/2018 

מדינות ישתתפו השנה בתערוכת התיירות הבינלאומית בתל  50  14/01/2018 

 אביב, אתר החדשות 

 7מפות טבריה בסינית, ערוץ  15/01/2018 

 מפגש הפסגה של ענף התיירות, סילביה מיידעת 16/01/2018 

 שקולטייר יציג בתערוכת התיירות, תכנית הבוקר של פאולה ולאון  16/01/2018 

הנוסע הישראלי הפך בשנים האחרונות לתייר מחוזר על ידי מדינות  16/01/2018 

 רבות, פספורטנוז 

: שירות עסקי שיחבר בין אנשי עסקים, IMTMלראשונה ב  21/01/2018 

 פספורטניוז

, IMTMשירות מודיעין עסקי יחבר בין אנשי העסקים בתערוכת  21/01/2018 

 יאס

 על הים באשדוד, ידיעות מסלול  22/01/2018 

כך הפך האירוח הביתי מלטרנד ששואב אליו מטיילים מחו"ל, אתר  22/01/2018 

 מעריב 

 פעילות חורפית כחול לבן, ווינט 23/01/2018 

 העצמאות נחשף, ידיעות ממוןמהרצל ועד בן גוריון: שביל  23/01/2018 

 אחרי קרואטיה: סרביה בונה על התיירים הישראלים, ידיעות ממון 24/01/2018 

 חופשות הקרוז חוזרות לחיינו ובגדול יותר, מאקו 25/01/2018 

 לצלול עם הזרם, מגזין גלובס 25/01/2018 

 לצלול עם הזרם, אתר גלובס 25/01/2018 

חוזרת, גוד  IMTM 2018תערוכת התיירות הבינלאומית השנתית  25/01/2018 

 טיימס

 , ידיעות ממוןIMTMקבוצות בגמר האקתון התיירות ביריד  6 29/01/2018 

 מדווחים מהשטח, ידיעות מסלול  29/01/2018 

 פילים וטיפולים, ידיעות מסלול 29/01/2018 

 טאופנת הספארי: מה הטיול המועדף עליכם, ווינ 29/01/2018 

 חידושים לקראת חופשת השייט הקרובה שלכם, רינונים  30/01/2018 

  חדשות השבוע בתרבות אומנות ותיירות, דני בר  31/01/2018 



 

  לראשונה בישראל: כנס פדרציית סוכני הנסיעות, ידיעות ממון 31/01/2018 

 24קטנות עם אמיר הלוי, ידיעות  5 31/01/2018 

 , ארורהIMTM 2018תערוכת התיירות  31/01/2018 

 2סודות הקונקשיין, חדשות  31/01/2018 

 סודות הקונקשיין, אתר רשת  22/01/2018 

 תיירות בחבל מודיעין, תכנית הבוקר של פאולה ולאון 01/02/2018 

 סרביה קרואטיה וטנזניה מגיעות לישראל, ווינט 01/02/2018 

 תערוכת התיירות הבינלאומית, סילביה מיידעת  03/02/2018 

 הצטרפו להצלחה בתעשיית התיירות, אשקוביט 04/02/2018 

 , אתר הארץ2018תערוכת התיירות הבינלאומית השנתית  04/02/2018 

חדש בישראל: תיירות המשלבת פעילות גופנית, נפשית וחברתית  04/02/2018 

 בעזרת טכנולוגיה, אתר אנשים ומחשבים

 05/02/2018 wellness  - IMTM חדשנות בתערוכה, טורנטו 

 שיא של כל הזמנים בתיירות: הצטרפו להצלחה, אתר ישראל היום  05/02/2018 

אירוע הפתיחה הרשמי של תערוכת התיירות והענקת פרס לרפי  06/02/2018 

 שדה, אתר קיב

ישראל מעצמת תיירות: תערוכת התיירות הבינלאומית יוצאת לדרך,  05/02/2018 

 ווינט

 המשבר מחריף: משלחת פולנית ביטלה ביקור בישראל, ווינט 05/02/2018 

יציג לראשונה יתרון בתערוכת התיירות   wellnessכנס ה  05/02/2018 

 , טלנירי IMTMהבינלאומית 

 IMTMעמותת תיירות חיפה בתערוכת התיירות הבינלאומית  06/02/2018 

 , חי פה2018

 , מגפון IMTM 2018תערוכת התיירות הבינלאומית  06/02/2018 

: יריד התיירות נפתח 2018התנופה צפויה להימשך גם בשנת  06/02/2018 

 , אתר מעריבבירושלים

 תערוכת התיירות הבינלאומית יוצאת לדרך, הבוקר של רשת 06/02/2018 

 משדר ווינט מחגיגת התיירות העולמית בתל אביב, ווינט 06/02/2018 

 שר התיירות: פועלים לפתוח קו טיסה לברזיל, ווינט 06/02/2018 



 

כל מדינה צריכה לחשוף את האמת על השואה, כולל פולין, ישראל  06/02/2018 

 היום  

 יעדי תיירות אקזוטיים חדשים שכדאי לכם להכיר, לפני החדשות  06/02/2018 

 10ברקוד, מהדורת חדשות  06/02/2018 

, ידיעות IMTMעולם התיירות בתערוכת מציגים מ 2000 -מחר: כ 06/02/2018 

 ממון 

 7נפתחה תערוכת התיירות הבינלאומית, ערוץ  06/02/2018 

 20כנס התיירות הבינלאומי, ערוץ  06/02/2018 

 תערוכת התיירות הבינלאומית, צבע הכסף רשת ב' 06/02/2018 

 -זו הפעם ה IMTMהבוקר נפתחה תערוכת התיירות הבינלאומית  06/02/2018 

 קיב, 24

 I 24מנכ"ל משרד התיירות,  07/02/2018 

הדיגיטל והחדשנות הם שהביאו לגידול בתיירות הנכנסת לישראל,  07/02/2018 

PC 

של  2018האפליקציה הזוכה במקום הראשון בתחרות האקתון  07/02/2018 

 משרד התיירות, טלנירי

 תיירות ישראלים במלטה, מלטה 07/02/2018 

 מנכ"לים, ידיעות ממון רכילות עסקית  07/02/2018 

 משדר מיוחד: היום השני של חגיגת התיירות העולמית בת"א, ווינט 07/02/2018 

 שר התיירות מאוגנדה בתערוכת התיירות, חדשות כאן  07/02/2018 

  , מעריב רכילות עסקית  07/02/2018 

 , אתר מעריברכילות עסקית  07/02/2018 

 juedischeהסינים מגיעים לישראל,   08/02/2018 

 תיירים מזדמנים, אתר ישראל היום   08/02/2018 

 קליפ סיכום התערוכה הבינלאומית בתל אביב, ווינט   08/02/2018 

 מנו ספנות ברכילות עסקית, ידיעות ממון  08/02/2018 

יציג לראשונה יתרון בתערוכת התיירות   wellnessכנס ה  08/02/2018 

 , סילביה מיידעת IMTMהבינלאומית 



 

המגמה נמשכת: פתיחה שנה נהדרת במספר התיירים, אתר ישראל   09/02/2018 

 היום 

 BE106ראשון לציון השתתפה בתערוכת התיירות הבינלאומית,   09/02/2018 

 אירוע פתיחת יריד התיירות נערך בירושלים, מעריב ירושלים  09/02/2018 

 

 

 

 

 

 


