
IWOT: ISTANBOEL - TURKIJE



Partnerschool: 
Bilgi International University



Inzichten in International 
Marketing in het nieuwe

commerciële centrum van 
Istanboel



Én in het oude commerciële
centrum...



Een culturele ontdekkingsreis
op de grens van Europa en

West-Azië



Interculturele vaardigheden
versterken door contact met 

lokale studenten



Dé bestemming voor studenten
met een open geest, culturele
interesse en een gezonde dosis

teamspirit



Voorziene periode (van-tot):

Bestemming (Land + Stad):

Naam van het partnerinstituut Adres Contactpersoon E-mail/Telefoonnummer
Bilgi University Serdar Karabati (docent HR - Bilgi university)

Olod Thema
nvt
nvt
nvt

Activiteit

Culturele pracht van Istanboel

Social Dinner Leer elkaar en de lokale keuken beter kennen tijdens een social dinner

Customer Experience/ International marketing

Naam hotel/hostel websitelink
Het hotel van de docenten geven we je later mee!

Vluchtprijs (totaal) Hotel/hostel (totaal) Culturele Activiteiten Andere
gemiddelde prijs retourticket 230 EURO 15 EURO (hostel) tot 80 EURO (hotel) per nacht max. 120  EURO Social dinner (richtprijs 35 EURO)

Naam E-mail

Naam E-mail GSM Afstudeerrichting
Deelnemende STUDENTEN

30 maart - 3 april

Istanboel - Turkije

Extra info

Bilgi University is een strategische partner van de Arteveldehogeschool en vaste partner van de opleidingen communicatiemanagement en Grafisch en digitale media. Deze 
kwalitatieve universiteit heeft ook Business-afdeling met dezelfde expertisdomeinen als onze opleidingen, nl. Languages, HR & Business. Deze IWOT-reis is dus meteen ook 

een prospectiereis voor toekomstige samenwerkingen binnen de Cluster Business & Management. De specifieke weekplanning volgt zodra we een overzicht hebben 
ontvangen van alle lessen die we bij deze partner kunnen volgen/geven. Al zeker op de planning: een project rond 'group behaviour' waarbij onze eigen studenten gemixt 
worden met de internationale studenten en één of meerdere sessies met een focus op marketing. Vanzelfsprekend staan ook het bezoeken van een paar toffe rooftopbars 

en culturele activiteiten (Aya Sophia, de Blauw moskee, Bosporusbrug, Galatatoren, Topkapi paleis, Grand Bazaar ...) op de planning. 

Plaats van overnachting
Adres

Kostenraming (indicatie voor studenten)

Gegevens van het partnerinstituut

Omschrijving
Thema van de voorziene lessen (8u)

Intercultural communication & group behaviour in projectwork.
Global citizenship  - personal branding - developing a global mindset

(Neuro)marketing in a global perspective 

Olod
Deelnemende DOCENTEN

Projectfiche Internationale Week "ON TOUR"

We bekijken de overeenkomsten en verschillen op vlak van marketingcommunicatie in het commerciële centrum van 
de stad

Istanboel is een echte smeltkroes van culturen door de unieke ligging op de grens tussen Europa en West-Azië. We 
ontdekken de culturele pracht adhv een stadstour doorheen het historische én hippe Istanboel.

Omschrijving
Geplande activiteiten
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