
World Energy CongressIstanbul 2016 kiest Grayling
Grayling Kantorenin Turkije en VK sturen de internationale communicatie aan van het World
EnergyCongress in oktober 2016 in Istanbul

Het internationale communicatiebureau Grayling (@GraylingPR) is na eenuitvoerige
selectieprocedure geselecteerd om aandacht te genereren voor hetWorld Energy Congress in
Istanbul, dat duurt van 10 tot 13 oktober 2016.

Het congres is het driejaarlijkse hoofdevenement van de World EnergyCouncil en het
belangrijkste wereldwijde forum voor leiders en pioniers om overoplossingen voor
energievraagstukken te debatteren. Istanbul is de 21ewereldstad die wordt aangedaan sinds
de oprichting in 1924 en het congres zal hetthema “Embracing New Frontiers” dragen.

Grayling teams in Istanbul en Londen zullen strategisch advies bieden aande hosts van het
congres, de Turkse regering en de World Energy Council. Graylingontwikkelt de
communicatiestrategie rondom het evenement, onderhoudt mediarelatiesen activeert de
betrokkenheid op sociale media, in de aanloop naar en tijdenshet evenement zelf. Het
wereldwijde netwerk van Grayling zal daarbij op diverselocaties ondersteuning bieden.

Ana Dodea, Managing Director van Grayling Turkije, vertelt over de nieuweuitdaging: “Het
World Energy Congress is een ontzettend invloedrijk evenementdat op grote schaal wordt
bijgewoond door ministers van regeringen wereldwijden de belangrijkste spelers uit de
internationale energie-industrie. We zijnzeer trots dat we zijn gekozen als communicatiepartner
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voor dit prestigieuzewereldwijde evenement.”

SuleymanBulut, Executive Director van het Turkse organisatie comité van het WEC 2016,zegt:
“We zijn onder de indruk van Graylings uitstekende ervaring, de manierwaarop er
internationaal wordtsamengewerkt tussen teams en hun grondige kennis van de huidige
dynamiek in demondiale energiesector. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking.”

“Het World Energy Congress is een ontzettend invloedrijk evenement dat op
grote schaal wordt bijgewoond door ministers van regeringen wereldwijd en de
belangrijkste spelers uit de internationale energie-industrie. We zijn zeer trots
dat we zijn gekozen als communicatiepartner voor dit prestigieuze wereldwijde
evenement.„
— Ana Dodea, Managing Director van Grayling Turkije

“We zijn onder de indruk van Graylings uitstekende ervaring, de manier waarop
er internationaal wordt samengewerkt tussen teams en hun grondige kennis van
de huidige dynamiek in de mondiale energiesector. We kijken uit naar een
succesvolle samenwerking.„
— Suleyman Bulut, Executive Director van het Turkse organisatie comité van het WEC 2016

http://press.grayling.nl/images/183282


OVER GRAYLING NETHERLANDS

Grayling is een toonaangevend, wereldwijd opererend PR-adviesbureau. 
Grayling heeft 70 vestigingen in meer dan 40 landen in Europa, de Verenigde Staten, het Midden-Oosten en het
Azië.

Belangrijke sectoren waarin het bureau actief is zijn energie, milieu, industrie; gezondheid en farmaceutica;
financiële en professionele diensten; technologie, media en telecommunicatie; consumentenmerken, overheid en
publieke sector.

www.grayling.com
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