1-3 Kasım 2018
Yolcu Terminalleri Endüstrileri
Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı
İstanbul Kongre Merkezi

Neden Terminal Expo?
Ülkemiz, jeopolitik konumu nedeniyle, kıtaların birleştiği ve dünyanın en önemli merkezlerine ulaşan yolların kesiştiği
bir noktadadır. Başlıca kara, hava, deniz ve demir yollarının bir araya geldiği bu coğrafyada, yolcu terminalleri ve bu
alandaki teknolojilerin büyük bir önem taşıdığı önemli bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarak planlanan TERMİNAL
EXPO, dünya çapında terminal endüstrilerine yön veren özel şirketleri, devlet kurumlarını, üst düzey isimleri, teknolojileri
ve fikirleri çok özel bir platformda bir araya getirmektedir.

Hava, deniz, kara ve demir yolları yolcularının daha güvenli, daha sistemli, daha konforlu seyahat etmeleri için,
yolcu terminalleri endüstrilerinde geliştirilen en son teknolojiler, en yeni trendler ve projelerin tanıtılmalarını
sağlamak,
Konu ile ilgili devlet otoritelerini, düzenleyicilerini, işletmeci, danışman, mimar, tasarımcı ve tedarikçilerini
ilgilendiren, terminal alanlarının her bölümüne yönelik temsilcinin bir araya gelmesini sağlamak,
Organizasyon ziyaretçisinin, terminal endüstrisine yönelik karşılaşabileceği en geniş katılımcı portföyünü
görmesini sağlamak,
Eşzamanlı gerçekleşecek, fuar ve konferans etkinliklerinin güçlü entegrasyonu sayesinde, yeni pazar temsilcileri ile
tanışma fırsatı sunmak,
Terminal endüstrilerine yönelik dünya çapındaki algıyı geliştirmek,
Terminal endüstrileri profesyonellerini, sektörün desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş, inovatif görüş ve fikirlerin
tüm paydaşlarca irdelenmesini sağlayacak yan etkinliklerle zenginleştirilmiş bir platformda buluşturmak,
B2B platform ile sektördeki firmaları buluşturmak ve bir araya getirmek.

Katılımcı Profili

İletişim ve kablosuz ağlar uygulama firmaları

Acil durum ve yangın koruma firmaları

Diğer teknoloji firmaları

Tekstil ve kumaş firmaları

Güvenlik firmaları

Aydınlatma

Lojistik firmaları

Temizlik sistemleri

Catering firmaları

Mobilya ve bekleme ekipmanları

İç mimari, mimari, inşaat ve mühendislik firmaları

Yönlendirme

Bagaj ve kargo sistemleri firmaları

Sigorta firmaları

Araç park sistemleri

Bankacılık ve Finans sektörü firmaları

Kiosk

İş güvenliği firmaları

Danışmanlık veya proje yönetimi firmaları

Fuar Katılım Detayları
Stantlı*: 210 € / m2 + KDV
Stantsız Alan: 180 € / m2 + KDV

Firma bilgilerinizin, fuar kataloğunda
İngilizce-Türkçe olarak yayınlanması

*Paket stant: A Plus stant konstrüksiyonu,

250 adet fuar giriş davetiyesi

1 masa, 2 sandalye, 1 adet üçlü grup priz,
aydınlatma, çöp kovası, alınlık yazısı (levha) zemin

Sigorta (3. şahıs mali mesuliyet
sigortası-fuarın geneli için)
Elektrik bağlantısı

Ziyaretçi Profili
Ülkelerin hava, kara, deniz, demiryolları temsilcileri

Mühendislik ve müşavirlik firmaları

Yerli ve yabancı belediyeler

Araç ve gereç toptancıları

Yerli ve yabancı terminal işletmecileri

Teknoloji kuruluşları

Ulaştırma Bakanlıkları

Altyapı kuruluşları

Ağır sanayi firmaları

Yedek parça üreticileri

İnşaat firmaları

Uluslararası kontrat firmaları temsilcileri

Yerli ve uluslararası medya

Danışmanlar

Yerli ve uluslararası finans kuruluşları

Marmaray-uzunluk(km)

Metro stanbul A ı (km)
1200

80
999

1000

76

70
60
50

800

40
30

600

20

476

0

200

2004 öncesi

2004-2016

Mevcut 2017

Kaynak: marmaray.gov.tr

145
45

0

13,6

10

400

2016-2019

2019 sonrası
Kaynak: www.metro.istanbul

Planlanan 2018

Konferanslar
Terminal Expo kapsamında, üç gün boyunca sürecek konferanslarda yolcu terminalleri ve bu alana yön veren
teknolojileri konuşmak için ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleri bir araya gelecek. Dünyanın önde gelen havacılık,
denizcilik, kara ve demir yolları otoriteleri ile en yenilikçi firmaların yöneticileri tarafından yapılacak sunumlar,
dinleyicilere temel sorunlarda yeni teknoloji çözümlerini, farklı bakış açılarını, operasyonel verimlilik ve güvenlik gibi öne
çıkan konulardaki yenilikleri takip etme olanağı sağlayacak. Paneller kapsamında en son gelişmeler ve tartışmalı çözüm
önerileri tartışılacak.

Yolcu Terminalleri Endüstrileri Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı
İnşaatı hızla devam eden İstanbul yeni havalimanının ilk etabının 2018 yılında hizmete girmesi hedeflenmektedir.
Dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul yeni havalimanı projesinin tüm etapları tamamlandığında;

Toplamda 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli yaklaşık 1,8 milyon m2
büyüklüğünde terminal binaları,

Türkiye’de Havalimanı Sayısı
Kaynak: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı verileri

6 adet pist,
Paralel taksi yolları,

Yaklaşık 6,5 milyon m2 büyüklüğünde apron,
VIP, kargo ve genel havacılık terminalleri,
Devlet konukevi,
Yeterli kapasiteye sahip açık ve kapalı otoparklar,
Teknik blok ve kuleler,
İtfaiye, garaj binaları, kuvvet santralleri, arıtma ve çöp toplama
tesisleri gibi tüm havalimanı destek binaları,
Hastane, otel, ibadethaneler, müze, konferans ve sergi salonları
vb. sosyal tesisler, hizmete girmiş olması beklenmektedir.
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