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7. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı – 

Eurasia Rail’in alan satışların %80’i tamamlandı… 
 

Eurasia Rail, 30 ülkeden 300 katılımcı firmayı 

ağırlayacak! 
 

Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demiryolu fuarından biri olan Eurasia Rail;                  

2 - 4 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör temsilcilerini bir araya 

getirecek. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve T.C. Devlet Demiryolları’nın ev 

sahipliğinde gerçekleşen fuar, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, KOSGEB ve UIC 

tarafından destekleniyor. Alan satışlarının %80’i tamamlanan fuara, sektöre yön veren yerli ve 

yabancı firmalar büyük ilgi gösteriyor.  
 

Fuar kapsamında sektöre bilgi akışı amacıyla düzenlenecek konferansta demiryolu sektörünün 

geleceğinin şekillenmesinde önemli rolü olan karar vericiler, akademisyenler ve sektöre yön 

veren firmaların üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak ağırlanacak.  
 

Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey’nin grup şirketleri arasında yer 

alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı 

Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail; 2 – 4 Mart 2017’de 7’inci kez kapılarını açmaya 

hazırlanıyor. Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’nın milli katılım sağlayacağı fuarda, 30 ülkeden 

300 marka ve firma yer alacak. Eurasia Rail; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

ve T.C. Devlet Demiryolları’nın ev sahipliğinde, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, 

KOSGEB ve UIC’nin desteğiyle düzenleniyor.  

 

Hedef pazarlardan alım heyetleri ağırlanacak…  

Sektör temsilcilerine uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve işbirliği fırsatları 

yaratılması amacıyla düzenlenecek “Yurtdışı Alım Heyetleri Programı” bu yıl T.C. Ekonomi 

Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleşecek. ITE Turkey ev sahipliğinde hedef pazarlardan alım 

heyetleri de ağırlanacak.   
 

Eurasia Rail, demiryolu sektörüne bilgi akışı sağlayacak konferansa ev sahipliği yapacak...  

Profesyonel ziyaretçilerin sektörün önde gelen üretici firmalarıyla buluşmasını sağlayan, yenilikleri 

yakından takip etmelerine fırsat sunan Eurasia Rail, eş zamanlı düzenlenecek konferans programı 

ile de sektörel bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda önemli bir platform oluşturacak. 

Düzenlenecek konferansta “Demiryolu Açık Oturumu”, “Kent içi Raylı Sistem Sorunları”, “Yeni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Demiryolu Mevzuatı”, “Demiryolu Çeken-Çekilen Araçlarındaki Gelişmeler”, “Yol Bakımı 

Emniyeti” ve “Demiryollarında Özel Konular” başlıkları işlenecek ve sektöre bilgi akışı sağlanacak.  

 

ITE Turkey Nakliye & Lojistik Grup Direktörü Moris Revah: “Dünya üzerinde raylı sistemler 

hızlı, ekonomik, çevre dostu, güvenli ve çağdaş sistemler olmalarından dolayı her geçen gün daha 

da önem kazanıyor.  Demiryollarında modernizasyon ve taşıma kapasitesi arttırmak üzere başta 

Avrupa ülkelerinin yatırımları devam ediyor. Ülkemiz ise yaptığı üretimin ihracatını artırmak üzere 

yeni pazarlar arayışında. Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demiryolu fuarından biri 

olan Eurasia Rail kapsamında gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeler demiryolu sektörüne ve ülke 

ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Fuarla eş zamanlı düzenlenecek konferans programları da 

sektörel bilgi ve deneyim paylaşımı konusunda önemli bir platform oluşturacak” dedi. 
 

 

www.eurasiarail.eu 
 

 

EUF – E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri ve ITE Turkey Hakkında  

ITE Turkey’nin bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri A.Ş., enerji,  iş makinaları, gıda, mobilya, 

kırtasiye, promosyon, su ve atıksu arıtma, turizm, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde 1999 yılından fuarlar düzenlemektedir. 

Uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un küresel bilgi ağı, tecrübesi ve global işbirliklerinin de desteğiyle EUF A.Ş.; 

ANKOMAK (Uluslararası İş Makineleri, Yapı Elemanları ve İnşaat Teknolojileri Fuarı, IWE ISTANBUL WATER EXPO 

(Istanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı), EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm 

Fuarı), EURASIA RAIL (Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı), GLOBAL OIL & GAS 

TURKEY (Türkiye Uluslararası Petrol & Gaz Konferansı) ve WORLDFOOD ISTANBUL’u (Uluslararası Gıda Ürünleri ve 

Teknolojileri Fuarı) gerçekleştirmektedir. 

 

ITE Turkey Hakkında 

ITE Turkey, 20 ülkede 32 ofisi, 1.000’i aşkın deneyimli personeliyle dünya çapında yılda 240 fuar ve konferans düzenleyen, 

uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisidir. Türkiye’nin lider sektörlerinde lider fuar organizasyonları 

düzenleyen ITE Turkey, YEM Fuarcılık, EUF - E Uluslararası Fuar Tanıtım Hizmetleri, Ekin Fuar, Platform Uluslararası 

Fuarcılık ve TF Fuarcılık şirketlerinden oluşmaktadır. 

 

Yapı, turizm, kozmetik, gıda, moda, enerji, iş ve inşaat makineleri, raylı sistemler ve lojistik sektörlerinde Türkiye’nin lider 

fuarlarını düzenleyen ITE Turkey gücünü, Türkiye ve bölgedeki deneyiminin yanı sıra grup şirketleri arasında yer aldığı ITE 

Group’un küresel ağından alıyor. ITE Turkey, fuarcılık sektöründeki güçlü küresel ağını içinde yer aldığı her bir sektöre 

aktararak, düzenlediği fuarlarda yeni iş, işbirliği ve satınalma fırsatları yaratıyor, bu sektörlerin gelişmesine katkıda bulunuyor. 

www.ite-turkey.com 
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