Intertraffic, dé toonaangevende vakbeurs voor de verkeers- en mobiliteitsindustrie
Universeel merk
Intertraffic is wereldwijd de meest toonaangevende vakbeurs voor de verkeers- en mobiliteitsindustrie. Vanaf de eerste editie in
1972 in Amsterdam heeft Intertraffic zich ontwikkeld tot het podium waar professionals vanuit de hele wereld elkaar ontmoeten.
Het bijwonen van dit tweejaarlijkse evenement is een must om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van
infrastructuur, verkeersmanagement, verkeersveiligheid, parkeren en slimme mobiliteit. De belangrijkste organisaties en
stakeholders wereldwijd tonen hun nieuwste oplossingen tijdens de vierdaagse show waar persoonlijke ontmoetingen centraal
staan. In navolging van het succes van Amsterdam, worden ook regionale Intertraffic beurzen georganiseerd in Istanbul,
Shanghai/Beijing en Mexico City.
Intertraffic Amsterdam
Intertraffic heeft de afgelopen 48 jaar bewezen het platform te zijn voor alle professionals wereldwijd die zich bezighouden met
verkeerstechnologie. In de aankomende 25ste editie in Amsterdam zullen meer dan 850 exposanten uit ruim 45 landen - waaronder
nagenoeg de complete top 50 van wereldwijd toonaangevende bedrijven – een compleet overzicht laten zien van de laatste trends
en ontwikkelingen. Dit wordt ondersteund door congressen, seminars en vele andere activiteiten.
Intertraffic maakt gebruik van een segmentatieconcept op de beursvloer ingedeeld in vijf hoofdsegmenten.

Openbare verlichting – Wegenbouw en onderhoud – Sloop en
recycling – Weg en tunnel technologie – Wegkantsystemen –
Wegmarkering – Straatmeubilair – Reflecterende materialen

Real-time verkeersinformatie – Filemanagement – Event &
incident management – Verkeersmonitoring & analyse –
Verkeershandhaving – Verkeersdata inzameling & management
– Tolsystemen – Verkeersconsultancy & onderzoek

Verkeersborden en verlichting – Dynamische & statische
bewegwijzering – Wegcalamiteiten en incidentmanagement –
Wegafzettingen – Verkeersdrempels en snelheidsremmers –
Detectie, informatie & waarschuwingssystemen

Parkeerapparatuur – Parkeerfaciliteiten (management/
exploitatie) – Routebegeleidingssystemen – Park & Ride
informatiesystemen – Managementsystemen voor
parkeergarages - Parkeerbeheer en informatiesystemen –
Reserveringssystemen – Opslagsystemen – Toegangscontrole
systemen

Persoonlijke mobiliteitsdiensten - Autonoom en coöperatief
rijden – Rijtaakondersteuning – Data & services – Intelligente
stedelijke opslagoplossingen – Slimme betalingssystemen –
Elektrische & hybride voertuigen – Ecomobiliteit –
Oplaadsystemen - Duurzame logistiek & stedelijke distributie

Wie zijn de exposanten?
Fabrikanten, importeurs en vertegenwoordigers van oplossingen uit de verkeers-, mobiliteits- en automotive industrie.
Neem voor meer informatie over deelname aan Intertraffic’s 25ste editie in Amsterdam contact op met het Intertraffic Sales team.
Wie zijn de bezoekers?
Intertraffic Amsterdam trekt bezoekers van hoog niveau: beslissers en adviseurs van commerciële bedrijven, aannemers, private
en lokale sector, nationale en internationale overheden. In 2018 waren dat 32.000 bezoeken uit 138 landen. Meer informatie is
beschikbaar in onze feiten & cijfers. Bezoekers kunnen zich gratis online registreren vanaf december 2019.
Waar en wanneer:

Dinsdag 21 – vrijdag 24 april 2020, dagelijks van 10.00 – 18.00 uur (vrijdag 10.00 – 16.00 uur)
RAI Amsterdam, Europaplein 8, 1078 GZ Amsterdam

Meer informatie:

intertraffic.com | intertraffic@rai.nl

