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sessions

Kimler ziyaret edecek

Who will visit

Fuara katılarak aşağıdaki katılımcılarla
doğrudan tanışma, ilişki kurma ve
onlara ürünlerinizi sunma fırsatı
yakalayacaksınız:

By exhibiting you will have
direct access to meet, network
and sell your products to:

Ulusal demiryolu şirketleri

National railway companies

Şehiriçi metro / Yeraltı taşımacılığı şirketleri

City metro / Subway companies

Demiryolu bakım şirketleri

Railway maintenance companies

Demiryolu istasyon kurucuları

Railway station constructors

Demiryolu araçları sağlayıcıları

Rolling stock providers

Tren üreticileri

Train manufacturers

Devlet yetkilileri

State ofﬁcials

Lojistik ﬁrmaları

Logistics companies

Limanlar

Ports

Katılımcı Proﬁli

Exhibitor Proﬁle

Yazılım Çözümleri

Altyapı çözümleri

Software Solutions

İletişim sistemleri
Eğlence sistemleri
Entegre işletim
sistemleri
Lojistik için yazılım

İletişim sağlayıcıları
Sürücüsüz yolculuk
Çevreci teknoloji
şirketleri
Filo yönetim şirketleri
Yakıt verimliliği
Teknolojileri
Gürültü kontrol
teknolojileri
Demiryolu araçları
Tren izleme ve
sinyalizasyon şirketleri
Araç otomasyon
yazılımı
Yazılım sağlayıcıları
Atölye ekipmanı

Communication
systems
Entertainment systems
Integrated operating
systems
Software for logistics

Emniyet ve
Güvenlik
GSM sağlayıcıları
Güvenlik sistemleri
Uydu takip sistemleri
Sensörler
Demiryolları için kar
kaldırma teknolojileri
Yolcu, platform ve
vagon izleme
sistemleri

Safety and Security
GSM providers
Safety systems
Satellite tracking
systems
Sensors
Snow removing
technologies for
railways
Passenger, platform
and coach monitoring
systems

Infrastructure
solutions
Communication
providers
Driverless journey
Environmental
technology companies
Fleet management
companies
Fuel efﬁciency
technologies
Noise control
Technologies
Rolling stock
Train tracking and
signalling companies
Vehicle automation
Software providers
Workshop equipment

Demiryolu teknolojisine
ayrılmış iki günlük yeni bir fuar

A new two day exhibition
dedicated to rail technology

Türk demiryolu altyapısındaki yatırımlar, büyüme
hedeﬂeri ve buna paralel devletin bu yatırımlarda
teknoloji merkezli en iyi çözümleri kullanma
arayışı, sektör için büyük fırsatlar oluşturuyor.
Türkiye genelinde demiryolu taşımacılığına 45
milyar dolar, Avrasya ve Ortadoğu bölgesinde
toplam 500 milyar dolar harcanıyor ve Istanbul
Rail Tech, dünyanın en hızlı büyüyen demiryolu
teknolojisi pazarlarından birine erişmenizi
sağlıyor.

The investment and expansion of the Turkish rail
infrastructure is presenting prime opportunities
as the government looks for the best solutions
available, with technology being central to it. US$45
billion is being spent on rail development within
Turkey and a total US$500 billion in the Eurasia
and Middle East region, Istanbul Rail Tech provides
you with access to one of the fastest growing rail
technology markets in the world.

İki tam gün boyunca demiryolu ağları, istasyonlar
ve resmi kurumlardan üst düzey alıcılarla
görüşme, iletişim ağı kurma ve iş yapma olanağına
sahip olacaksınız. Istanbul Rail Tech, size,
teknolojilerinizi ve ürünlerinizi bu gelişmekte olan
pazarda öne çıkarma fırsatını sunuyor.

Katılarak:

Across two packed days you will be able to meet,
network and conduct business with senior buyers
from rail networks, stations and governments.
Istanbul Rail Tech provides you with the opportunity
to place your technologies and products at the
forefront of this developing market.

By exhibiting you
will be able to:

Taşımacılık ve lojistik sektörünün
kalbinde ÜRÜNLERİNİZİ SERGİLEYİN

SHOWCASE your products at the heart
of the transportation and
logistics industry

Tüm sektör ile iletişim AĞI KURUN

NETWORK with the whole industry

İş ilişkilerinizi GELİŞTİRİN

DEVELOP business relationships

Yeni uluslararası ORTAKLIKLAR KURUN

FORGE new international partnerships

Sektörel medya ile TANITIMINIZI YAPIN

PROMOTE with industry media

Pazar istihbaratı ELDE EDİN

GAIN market intelligence

Birden fazla ve potansiyel müşterilerle
tek seferde buluşarak KAZANÇLI ÇIKIN

SAVE meet multiple clients and
potential clients in one go

Konferans Programı

Conference Programme

Istanbul Rail Tech 2 gün boyunca demiryolu
teknolojisinde uzmanlık gerektiren önemli konu
başlıklarını, güncel sektör haberlerini ve tüm
sektörlere yönelik en son teknolojik gelişmeleri
içeren özel konferans programı düzenleyecektir.

A dedicated conference programme
will take place across the two days of Istanbul Rail
Tech, featuring keynote speeches, industry updates
and panel discussions on recent and upcoming
developments to all sectors of the industry.

Endüstri bilgileri

Industry information

Türkiye, şu anda demiryolu sektörüne
yatırım yapılması gereken bir ülkedir.
Türkiye, bugünlerde demiryolu
altyapısını iyileştirme ve gelişme
konusundaki 10 yıllık planının yarısına
varmış durumdadır.

Turkey is the place to be at the
moment in terms of investment in
the rail industry. The country is now
halfway through its 10-year plan of
improving and expanding the current
rail infrastructure.

2023 yılına gelindiğinde Türkiye
demiryolu endüstrisinde aşağıdaki
yatırımları inceliyor olacak:

By 2023 Turkey is looking
at the following investment within
the rail industry:

dolar ile beraber ulaştırma sektörüne 350
milyar dolar yatırım yapılacak

sector, with US$45 billion allocated to the
railway system

3.500 km’lik yüksek hızlı hat, 8.500 km’lik hızlı
ray hattı ve 1.000 km’lik geleneksel hattın
toplamı olan 13.000 km’lik yeni hattın inşa
edilmesi de dahil olmak üzere, 25.000 km’lik
ray uzunluğuna ulaşmak için demiryolları
genişletilecek

Expanding the railways to reach 25,000km of
track, including building 3,500 km high-speed
lines, 8,500 km fast rail lines and 1,000 km
conventional line totalling 13,000 km of new
track

Yolcu taşımacılığında yolculuklar %1’den
%10’a yükseltilecek, navlun taşımacılığı payı
%4,4’ten %15’e çıkarılacak

Increase passenger transport from
the share of freight movement from
4,4% to 15%

Türkiye Demiryolları, daha hızlı üretim
mekanizması sağlamak üzere özelleştirilecek

Liberalization of Turkish State Railways to
allow more rapid production mechanism

Avrasya’da ve komşu ülkelerdeki raylı sistemler
için önümüzdeki 10 yıl boyunca 500 milyar
dolarlık bir yatırım planlanıyor

Plan an investment of US$500 billion over the
neighbouring countries

Bize Ulaşın / Contact Us
Daha fazla bilgi ve fuar çevresindeki fırsatları keşfetmek için lütfen bizimle iletişime geçin:
For more information and to explore the opportunities around exhibiting please contact us:
Moris Revah
Nakliye & Lojistik Grup Direktörü
Transport & Logistics Group Director
T:+90 212 291 83 10
E:moris.revah@ite-turkey.com

Nezih Çağın
Kıdemli Proje Müdürü
Senior Project Manager
T: +90 212 291 83 10
E: cagin@ite-turkey.com

Ezgi Demir
Satış ve İletişim Uzmanı
Sales & Communication Specialist
T:+90 212 291 83 10
E:ezgi.demir@ite-turkey.com

Berk Tanyeli
Yurtdışı Satış Sorumlusu
International Sales Executive
T: +90 212 291 83 10
E: berk.tanyeli@ite-turkey.com

www.istanbulrailtech.com

