DESPRE RAILTECH EUROPE
Din 1997 RailTech Europe este locul de întâlnire internațional
pentru administratorii de infrastructură, furnizorii, consultanții și
departamentele IT din Europa. Oferându-vă cele mai recente
inovații în sectorul feroviar, această a 14-a ediție a RailTech

Europe va fi inovatoare de la sine! Prin implicarea părților digitale ca un studio pe podea,
vom duce evenimentul și într-un mediu digital.
În perioada 8-10 martie 2022, industria feroviară europeană se va reuni la Jaarbeurs
Utrecht, Țările de Jos, din nou pentru următoarea ediție a RailTech Europe. O parte a
RailTech Europe 2022 va fi un etaj expozițional plin de expozanți, start-up-uri, inovații și
ateliere și o conferință de trei zile. Doriți să experimentați și să aflați mai multe despre
cele mai recente evoluții tehnologice din industria feroviară? Alăturați-ne!

De unde a început totul?
De la înființarea sa în 1997, RailTech Europe a reunit industria feroviară europeană de
două ori pe an pentru a vedea cele mai recente tehnologii și inovații din
industrie. Expoziția și conferința combinate au oferit o platformă internațională în care
tehnologia și piața feroviară se întâlnesc pentru a discuta despre politici și practici.
RailTech Europe este cel mai mare eveniment feroviar din zona Benelux. La cel mai
recent eveniment fizic din 2019 au participat 8.342 de vizitatori unici, făcând din RailTech
Europe locul de întâlnire principal pentru industria feroviară europeană.

„RailTech Europe este esențială pentru ca industrie să învețe, să
cunoască furnizorii și să păstreze legătura”
8.342 Vizitatori unici în 2019
64 Tari diferite
15,1% Vizitatori internaționali

Expoziţie
Pe etajul expozițional al RailTech Europe, puteți găsi cele mai recente inovații și
tehnologii de pe piața feroviară. Expozanții noștri acoperă toate tehnologiile necesare
pentru ca trenurile să circule, de la infrastructură, IoT, software, sisteme de comunicații,
monitorizare și renovare.

„O mulțime de furnizori interesanți, soluții inovatoare și ateliere
interesante!”
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Expozanti in 2019
Tari diferite

32,8% Expozanti internationali

