
13-14 Haziran 2015 

Haliç Kongre Merkezi 



ISTANBUL  CONCOURS  d’ELEGANCE 

• 17. yüzyıldan beri süregelen ve özel bir kültür ürünü olan Concours d’Elegance’lar 

dünyanın en güzel şehirlerinin en güzel yerlerinde yapılmaktadır.  

• 2013 senesinde Işıklar Holding ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bu 

prestijli organizasyon, Küçüksü Kasrı’nda klasik otomobil severlerin buluşma noktası 

oldu. 

• Zarafet ve tutkunun aynı çatı altında buluştuğu Concours d’Elegance 2014 senesinde 

İstanbul’un bir diğer güzel köşesi olan Altın Boynuz/Golden Horn’da gerçekleşti.  

• İstanbul’u farklı açılardan, tüm tarihi güzelliği ve eşsiz Haliç ’i ile seyir imkanına sahip olan 

Haliç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğini üstlendiği bu seçkin organizasyon 13-14 Haziran 

2015 haftasonunda yine tüm klasik otomobil severleri bir araya toplayacak.  

• Istanbul Concours d’Elegance - Golden Horn, tarihi ve coğrafi konumu itibariyle iki 

kıtanının birleştiği metropol kenti Istanbul’un prestijine de büyük katkı sağlıyor.  

 





Dünyadaki en önemli ve en eski 

organizasyonlardan biri olan Concorso 

d’Eleganza Villa d’Este, 1929 yılından 

beri geleneksel hale gelmiş, 

Avrupa’daki en prestijli aktivitelerden 

biri olarak, klasik otomobil severlere 

ev sahipliği yapmaktadır. 

Türkiye’de 2015 yılında üçüncü defa 

gerçekleştirilecek bu organizasyon, 

aynı konseptte, her yıl düzenlenmek 

üzere planlanmaktadır. 



 

Dünyadaki en önemli ve en eski 

organizasyonlardan biri de 

Pebble Beach Concours 

d’Elegance’dır.  

1950 yılından beri geleneksel 

hale gelmiş, Amerika’da 

düzenlenen dünyanın  en 

prestijli aktivitelerden biri 

olarak, klasik otomobil 

severlere ev sahipliği 

yapmaktadır. 

 



TESTIMONIALS 





 

Antiques - 1945 ve öncesi                  Classics - 1946 - 1960  

 

2015 KATEGORİLER 



 

Collectables - 1961 – 1975                

 

2015 KATEGORİLER 



Featured Brand (Ferrari)                       People’s Choice 

 

2015 KATEGORİLER 



• BEST OF SHOW 

 

• PEOPLE’S CHOICE 

 

• SPONSOR ÖZEL 

ÖDÜLLERİ 

 

ÖZEL ÖDÜLLER 



BEST OF SHOW 

• Jüri tarafından tüm kategoriler 

içerisinden belirlenmektedir. 

 



ISTANBUL  CONSOURS  d’ELEGANCE  

Golden Horn - 2015 



• 12.00 - 19.00     

• Otomobillerin Jüri Tarafından 

Değerlendirilmesi 

 

• 12.00 - 19.00     

• Ziyaretçi Saatleri ve ‘People’s 

Choice’ Seçimleri 

 

PROGRAM 

13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ 



• 12.00 - 17.00    

• Ziyaretçi Saatleri, ‘People’s 

Choice’ Seçimleri ve 

Otomobillerin Jüri Tarafından 

Değerlendirilmesi  

• 17.00 - 18.00     

• Ödül Töreni 

 

PROGRAM  

14 HAZİRAN 2015 PAZAR 



SAYGIN JÜRİ ÜYELERİ 

DAVID COTTINGHAM 

SAYDUN GÖKŞİN 

VAUGHN ANDRAKO 

EKBER ONUK 

HORST BRUENING 

DOMINIK FISCHLIN 
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PR 

• TV Yayını 

• Sportif Motorsporları, tüm TV kanallarına (Spor- Motorsporları – Otomotiv- Magazin-
Aktüel /haber-program) organizasyonun özet görüntülerini servis etmekte ve basın 
mensuplarını organizasyon sırasında ağırlamaktadır.  

 

• Yazılı Basın 

• Günlük gazetelerin spor sayfaları ile aylık/haftalık tüm spor, motorsporları, otomotiv 
yayınları ile magazin ve aktüel haber yayınlarına da haber bültenleri 
servis  edilmekte ayrıca özel haber alternatifi sağlanabilmektedir.  

  

 
• Online Medya 

• Resmi web sitesinde ve sosyal medyada (Facebook, Twitter, Instagram, 

Linkedn, Google+, Youtube) organizasyonla ilgili tüm haberler detaylı olarak yer 

almaktadır. Üyelere düzenli olarak bilgilendirme mesajı atılmaktadır.  

 

 

Tüm iletişim araçlarında organizasyon öncesi, sırası ve sonrasındaki bilgi akışı düzenli 

olarak sağlanmakta, özel haberlerle desteklenmektedir. 

 



Amacımız, bu projenin  

kurumsal hedeflerinize katkıda  

bulunmasını sağlamaktır.  

 

Teşekkür Ederiz…. 

 

www.istanbulconcoursdelegance.com 

 

 


