Trafik teknolojilerinin lider Fuarı
Global marka
Intertraffic trafik ve ulaşım sektöründe dünyanın lider fuarıdır. Intertraffic Amsterdam 1972 senesinde kuruluşundan bu yana dünyanın
her yerinden profesyonellerin buluşmak için seçtiği bir platforma dönüşmüştür. Altyapı, trafik yönetimi, güvenlik ve park sistemleri
sektörlerindeki gelişmeleri takip etmek isteyen herkesin katılması gereken bu fuar iki yılda bir düzenlenmektedir .Dünyanın lider şirketleri
ve iş ortakları bu dört günlük fuarda, en son çözümlerini sunmakta ve yüz yüze görüşme fırsatı bulabilmektedirler. Amsterdam'daki öncü
etkinliğin başarısının ardından, Intertraffic fuarının bölgesel uyarlamaları Türkiye, Çin ve Meksika da düzenlenmektedir.
Beş ana tema
Intertraffic Amsterdam 46 yıllık geçmişinde dünyadaki trafik teknolojileri sektörünün en önemli buluşması olduğunu ispatlamıştır. 45'i
aşkın ülkeden 800'ün üzerinde katılımcı; Tüm dünyayı ilgilendiren, en önemli 50 global konu, en yeni trend ve gelişmeleri kapsamlı bir
biçimde gözden geçirecektir.Bu etkinlik konferanslar, seminerler ve diğer aktiviteler ile desteklenmektedir. Intertraffic beş ana tema
konsepti ile düzenlenmektedir.

Yol yapımı ve bakımı - Yıkım ve
yenileme - Ray teknolojisi - Tünel teknolojisi - Köprü yapımı Yol boyu ekipmanı - Yol işaretleri - Sokak ekipmanları – ve Yol
aydınlatmaları

Dinamik Trafik Yönetimi - Gerçek
Zamanlı Trafik Yönetimi - Olay ve Kaza Yönetimi - Gözetleme ve
kontrol sistemleri - Uygulama sistemleri - Ölçüm sistemleri Rampa ölçüm sistemleri - Araç içi bilgilendirme sistemleri - Bilet
ve geçiş sistemleri - Trafik Danışmanlığı ve araştırma
Trafik işaretleri - Trafik ışıkları Dinamik ve statik ikaz sistemleri - Çarpma yastıkları - Bariyer
sistemleri - Hız tümsekleri - Güvenlik üstleri - Acil durum
ekipmanı - Olay ve Kaza - Yönetimi

Park Ekipmanlar.Park yönetimi ve
Kullanımı – Park ve sürüş bilgi sistemleri Otoparklar için
işletim sistemleri - Biletleme ve ödeme sistemleri - Park
kontrolü ve bilgi hizmetleri - Park yeri rezervasyon sistemleri Depolama sistemleri - Giriş Kontrol sistemleri - Park raporları
ve istatistikler

Kişisel Mobilite Hizmetleri Özerk & Ortak Sürüş - Sürücü Yardım sistemleri - Bağlı Araba
verileri & hizmetleri - Akıllı Şehir Çözümleri - Entegre
biletlendirme ve Akıllı Ödeme sistemleri - Elektrikli ve Hibrid
Araçlar - Ekolojik sürüş - Şarj sistemleri - Sürdürülebilir lojistik
ve Kentsel dağıtım

Kimler katılıyor?
Trafik ve ulaşım sektörü ürün ve hizmet üreticileri, ithalatçıları, Intertraffic Amsterdam 2018 katılımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen
Intertraffic satış ekibi ile iletişime geçin.
Kimler ziyaret ediyor?
Intertraffic Amsterdam yüksek profilli ziyaretçilere sahiptir: karar vericiler ve ticari şirketlerin danışmanları, özel ve yerel işletmeler , yerel
ve uluslararası otoriteler. 2016 yılında, Inertraffic Amsterdamı 134 ülkeden 30,000 kişi ziyaret etmiştir. Daha detaylı bilgiler
dökümanımızda mevcuttur. 2017'nin sonundan itibaren ziyaretçiler online kayıt olabilirler.
Nerede ve ne zaman:

20 Mart Salı - 23 Mart Cuma - 10:00 - 17:00 saatleri arasında (Cuma günü 10:00 - 16:00 arasında) fuar açık
olacaktır.
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