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NEDEN KATILMALISINIZ?
WOF EXPO 2021
Taşımacılık, perakende, toptan, ithalat ve ihracat
sektörlerinin temsilcileri ile üstün çözümler sunan
katılımcıları bir araya getiren Orta ve Doğu
Avrupa’da ilk taşımacılık fuarını siz de
deneyimleyin.
WOF EXPO tüm taşımacılık türlerini ve
teknolojilerini bir çatı altında toplayıp otomotiv
sanayi, elektronik, üretim, ilaç, hızlı tüketim
malları, havacılık, perakende, tarımcılık,
kimya sanayi, inşaat ve enerji sektörü gibi
kilit sektörlerin yeni merkezi olan orta ve doğu
Avrupa’nın önemini vurgulamakta.
Taşımacılık dünyasının fuarına siz de katılın.
Bu muhteşem fırsatı sakın kaçırmayın!

Lojistik alanında yeni çözümler arayan
birçok ziyaretçiye ürün ve hizmetlerinizi
tanıtmak için
Kısa süre içerisinde yüksek sayıda
nitelikli bağlantı kurmak için
Şirketinizin görünürlüğünü arttırmak için
Sizi satın almaya hazır olan kitle
ile buluşturmak için
Eski müşterilerinizle bağınızı
güçlendirmek ve potansiyel müşteriler
ile bağ kurmak için
Yeni pazarlara girerken riski minimize
etmek için

250+

9000+

20+

EN İYİ KONUȘMACILAR

tedarik zinciri çözümlerinin verimliliği ve
tasarrufu konusunda uzman 250’den fazla
katılımcı

tedarik zincirini etkileyen trendleri, tehlikeleri
ve fırsatları ele alan 20’den fazla seminer
ve panel

ilaç sektörü, perakende, otomotiv, kozmetik,
gıda ve içecek dahil olmak üzere tüm tedarik
zincirlerinden 9000’den fazla ziyaretçi

tüm sektörlerin en iyi konuşmacıları güçlerini
birleştirip ziyaretçilerin değerli bilgi ve daha aydınlık
geleceğe dair görüş edinecekleri bir platform
oluşturacaklar

www.wofexpo.com

AÇILIȘ SAATLERİ

MEKAN
Incheba Expo
Viedenská cesta 3-7
851 01 Bratislava
Slovakya

Çarşamba, 8 Eylül
WOF Connect Live
(Canlı Yayın)

10:00 - 17:00

Perşembe, 9 Eylül
WOF Ödül Töreni

10:00 - 19:00
19:00 - 21:00

Cuma, 10 Eylül

10:00 - 15:00

17:00 - 19:00

WOF Expo, Orta ve Doğu Avrupa’da
gerçekleşen ve tüm taşımacılık türleri, lojistik
ve diğer ilgili sanayi kollarını kapsayan önde
gelen bir fuardır.
Fuar, otomotiv, elektronik, üretim, ilaç,
hızlı tüketim malları, havacılık, perakendecilik,
tarımcılık, kimya sanayi, inşaat ve enerji
sanayi gibi kilit sektörleri kapsamakta.

Uluslararası ticarette faal olan ziyaretçiler bu
fuarda, veri ve depo yönetimi ve aynı zamanda
tüm taşımacılık türleri ile ilgili ihtiyaçlarını
karşılayacak ürün ve hizmetleri bulabilirler.
Beş tane ürün dalı aradığınızı kolaylıkla
bulmanızı sağlar.
WOF Expo fuarında uluslararası şirketler,
aralarında sizin de olduğunuz tedarikçiler ile hızlı
ve kolay bir şekilde temas kurabilirler.
Burası kesinlikle şirketinizin de olması gereken
bir yerdir.

HARİKA BİR LOJİSTİK FUARI: HERȘEY TEK ÇATI ALTINDA
HİZMETLER, YÜK TAȘIMACILIĞI,
LOJİSTİK
Karayolu taşımacılık şirketleri

BİLİȘİM TEKNOLOJİSİ, TELEMATİK,
E-TİCARET, TELEKOMÜNİKASYON

Sevkiyat acenteleri

Veri işleme sistemleri

Demiryolları

E-ticaret ve E-iş sistemleri

Karma taşımacılık şirketleri

Nakliye denetim ve bilgi bilişim
teknoloji sistemleri
Entegre trafik yönetim sistemleri
(ITMS)

Yerli taşımacılık şirketleri
Deniz taşıma hatları, deniz taşımacılık
şirketleri
Yerli limanlar
Uluslararası limanlar
Havayolları
Havalimanları
Hava kargo taşımacılığı hizmetleri
Ekspres, paket, posta ve kurye
hizmetleri
Özel teslimatlar, aynı günde kargo
hizmetleri
Proje ve ağır yük taşıma

Depolama,taşıma ve dağıtım
ekipmanı

İletişim sistemleri

Yükleme rampaları ve terminalleri
ekipmanı ( malzemelerin dahili ve
harici akışı arasındaki arayüzler)

YÜK TAȘIMACILIĞI EKİPMANI

LOJİSTİK SANAYİNE YÖNELİK
HİZMETLER
Nakliye acenteleri

Karayolu taşıtları

Satış danışmanları (genel)

Raylı taşıtlar
Karma taşımacılık ekipmanı

Danışmanlık, planlama, lojistik
danışmanlığı

Limanlar ve yükleme için lojistik
ekipmanı

Dernekler, ticari birlikler, girişimcilik
desteği

Hava kargosu için lojistik ekipmanı

Bankalar, sigorta acenteleri, gümrükler,
gümrük müşavirleri

Boru hattıyla taşımacılık ve güç
taşıması

Finansal kiralama ve kiralama şirketleri

Nakliye (yükleme) merkezleri / terminal
operatörleri

Bakım ve onarım

Personel kiralama ve personel hizmetleri

Yük aktarma, depo ve kargo şirketleri

Dolum istasyonu ekipmanı

Taşımacılık ve lojistik uzmanlık eğitimleri

Ambalaj şirketleri

Güvenlik sistemleri, hırsızlığa karşı
koruma
Kargo ısıtma - soğutma, soğuk zincir
yönetimi

Akaryakıt istasyonları kredi kartları,
hizmet kartları, akaryakıt, AdBlue teknoloji

Konteyner kiralama ve finansal
kiralama şirketleri
Palet lojistik, yükleme ekipman
tedarikçileri
Atık lojistiği ve geri dönüştürülmesi
E-ticaret hizmetleri
Lojistik hizmet sağlayıcıları

INTRALOJİSTİK, DEPO YÖNETİMİ
SİSTEMLERİ, OTOMATİK
TANIMLAMA, AMBALAJLAMA
Taşıma ambalajları, yük güvenliği

Altyapı işletmecileri
Lojistik gayrimenkulleri
Güvenlik hizmetleri
Nakliye araçlarının modelleri, promosyon
ürünleri
İş kıyafeti, ekipman
Ticari yayınlar

www.wofexpo.com

STAND SEÇENEKLERİ VE EK HİZMETLER
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STAND SEÇENEKLERİ VE EK HİZMETLER
STANDART FUAR STANDLARI

STANDART
FİYAT (€)

STAND TİPİ

Halı

6 m2

Baskı uygulaması dahil sunta paneller

9 m2

Tavan ızgarası
Kilitlenebilir raflı depolama alanı ,
1 numaralı stand tipi hariç
Priz, spot ışıkları (1 adet/3 m2),
tavan ışıkları (elektrik enerjisi sipariş
üzerine tedarik edilmekte)

12 m2
15 m2
18 m2
16 m2

Beyaz yaka (sergi alanının
işaretlenmesi için), stand boyutuna
göre uzunluk, banko

20 m2

Masa, sandalyeler, çöp kutusu,
ayaklı askılık

25 m2

BOȘ ALANIN KİRALANMASI
1 M2 150 €’dan bașlayan fiyatlarla
Kendi standınızı getirin

Ayrıntılı bilgiler:

Martin Pospíšil
martin.pospisil@wofexpo.com
+421 905 859 721
Tomáš Kočner
tomas.kocner@wofexpo.com
+421 904 950 001

24 m2

SPONSORLUK VE STAND PAZARLAMASI
Hedef pazarınıza doğrudan ulaşmanın uygun maliyetli yolu
Yeni müşteriler kazanmanızı ve mevcut müşteriler ile bağınızı güçlendirmenizi sağlayan stratejik bir hamle
Taşımacılık şirketleri ile doğrudan temasa geçip markanızı tanıtma olanağı
Müşterilerinizi keyifli ortamda ağırlamanız için uygun bir ortam
Konferans / seminerlere katılan potansiyel müşteriler ile doğrudan tanışma fırsatı
Rakipsiz ağ oluşturma olanakları
Fuarın web sitesinde multimedya olanakları ve kapsamlı pazarlama kampanyası
Markanızın önde gelen taşımacılık ve lojistik fuarı ile bağdaştırılması

WOF EXPO 2021 fuarında şirketinizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen çeşitli
sponsorluk seçeneklerimiz mevcut. Şirketinizin profilinin yükseltmesine ne şekilde
yardımcı olabileceğimizi öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin:

tomas.kocner@wofexpo.com, +421 904 950 001
AÇILIŞ RESEPSİYONU SPONSORLUĞU

ANA KONFERANS SAHNESİNDE GRAFİK PANELLERİ

VIP LOUNGE SPONSORLUĞU

KAYIT ALANI SPONSORLUĞU

TANITIM MALZEMELERİN DAĞITILMASI

ZİYARETÇİ KARTI BOYUN ASKISI

YER GRAFİKLERİ

İSİM ETİKETİ

ZİYARETÇİ BROŞÜRLERİNDE REKLAM

PROMOSYON ÇANTASI

FUAR KATALOĞUNDA REKLAM

www.wofexpo.com

Incheba Expo, Bratislava - Slovakya

Avrupa’nın kalbinde
tașımacılık dünyasını keșfedin
BİZİ TAKİP EDİN:

KATILIMCILAR

YENİ KİȘİLERLE TANIȘIN, ÇEVRE EDİNİN VE TİCARET YAPIN.

