Krótki opis wiodących na świecie targów technologii ruchu drogowego.
Globalna marka

Intertraffic to światowa marka nr 1 w dziedzinie infrastruktury drogowej i rozwiązań komunikacyjnych. Od 1972 roku targi Intertraffic
Amsterdam stały się platformą dla spotkań profesjonalistów z całego świata. Co dwa lata jest to wydarzenie na którym trzeba być dla
zapoznania się z najnowszymi trendami rozwoju infrastruktury, zarządzania ruchem systemów bezpieczeństwa i rozwiązań
parkingowych oraz komunikacji miejskiej. Wiodące, światowe koncerny tutaj właśnie mają premierowe prezentacje najnowszych
technologii i produktów. Podczas czterodniowego spotkania istnieje jedyna w swoim rodzaju okazja do zapoznania się z całą ofertą
wchodzącą właśnie na rynki. Podążając za sukcesem głównej imprezy w Amsterdamie, zapraszamy również na regionalne targi w Turcji,
Chinach oraz Meksyku.
Pięć głównych tematów

Intertraffic Amsterdam w ciągu 46 lat zyskał miano wiodącej platformy dla profesjonalistów branży technologii ruchu drogowego na
całym świecie. Ponad 800 wystawców z ponad 45 krajów, w tym 50 koncernów światowych zaprezentuje kompletny przegląd
najnowszych rozwiązań i kierunków rozwoju. Ponadto kongresy, seminaria tematyczne i ciekawe spotkania. Intertraffic jest podzielony
w koncepcji pięciu głównych tematów obejmujących

Budowa i utrzymanie dróg. Oświetlenie przestrzeni publicznej.
Rozbiórka i recykling. Technologia szynowa i tunelowa. Konstrukcja
mostów. Wyposażenie drogowe. Oznakowanie dróg. Meble
infrastruktury drogowej i miejskiej. Mała architektura miejska.
Materiały odblaskowe.

Wyposażenie parkingów. Systemy informacyjne Park & Ride.
Systemy operacyjne parkingów. Systemy płatności. Usługi
informacyjne. Parkingowe systemy rezerwacji. Bariery i kolumny.
Systemy dostępu. Parkingowe statystyki i raportowanie. Systemy
towarzyszące. Systemy pamięci masowej.

Informacja o ruchu w czasie rzeczywistym. Zarzadzanie wypadkami i
kolizjami. Monitorowanie i kontrola ruchu. Systemy egzekucji.
Systemy pomiaru. Systemy informacyjne pojazdów. Systemy
informacji podróżnych. Analiza ruchu. Systemy poboru opłat.
Badania i konsultacje.

Zarządzanie ruchem i komunikacją miejską Smart City, Personal
Mobility Services. Systemy towarzyszące kierowcy. Inteligentne
systemy parkingowe. Transport łączony. Wewnętrzne systemy
pojazdu. Zintegrowane systemy płatności. Inteligentne bramki
biletowe. Pojazdy hybrydowe i elektryczne. Eko jazda i szkolenia.
Punkty doładowania samochodów elektrycznych. Zrównoważona
logistyka i dystrybucja miejska. Media środowiskowe. Powiązane
systemy innowacji.

Znaki drogowe. Sygnalizacja świetlna. Dynamiczne i statyczne
systemy sygnalizacji drogowej. Informacja o wypadkach. Bariery
drogowe i systemy. Słupki sygnalizacyjne. Ograniczniki szybkości.
Bezpieczna odzież drogowa i robocza. Wyposażenie służb
ratunkowych.
Kto jest wystawcą?

Producenci, importerzy oraz reprezentanci wszelkich rozwiązań ruchu drogowego, komunikacyjnych i przemysłu motoryzacyjnego.
W celu uzyskania dodatkowej informacji o możliwościach wystawienniczych na targach Intertraffic Amsterdam 2018, prosimy o kontakt
z the Intertraffic sales team.
Odwiedzający:

Intertraffic Amsterdam przyciągają decydentów i specjalistów z prywatnych przedsiębiorstw. Kontrahentów oraz lokalnych,
narodowych i międzynarodowych przedstawicieli administracji publicznej i rządowej. W 2016 roku Intertraffic Amsterdam odwiedziło
30,000 osób ze 134 krajów świata. Więcej dostępnych informacji znajdziecie Państwo na naszych facts & figures.Wizytujący mogą się
rejestrować online już od końca 2017 roku.
Kiedy i gdzie:

Wtorek 20 marzec – Piątek 23 marzec w godz. 10.00 – 17.00 (Piątek do 16.00)
RAI Amsterdam, Europaplein 8, 1078 GZ Amsterdam, Holandia.

