BOSCH REXROTH, cel mai nou expozant la RAILF-Romcontrola 2015
După o îndelungată absență din piața expozițională din România, compania germană Bosch Rexroth expune ultimele
noutăți la RAILF-Romcontrola 2015
Pe lângă înscrierea ca membru susținător al Asociației de Automatizări și Instrumentație din România (A.A.I.R.),
compania germană Bosch Rexroth a decis participarea directă ca expozant în cadrul târgului RAILF-Romcontrola (Târgul
de Automatizări & Instrumentație și Echipamente de Laborator din România - Expoziție și Simpozion), organizat de
A.A.I.R. împreună cu Romexpo S.A., în perioada 14-17 octombrie 2015 în cadrul Centrului Expozițional Romexpo, în
paralel cu TIB - Târgul Internațional Tehnic București.
Decizia Bosch Rexroth de a participa la acest eveniment este în concordanță cu atenția sporită pe care compania o
acordă pieței industriale din România, firma investind temeinic în dezvoltarea capacităților de producție din România ale
grupului. In acest sens numai în anul 2014 investițiile au fost de cca 70 de milioane de euro, dezvoltarea continuând în
2015, evenimentul “Bosch Inovation Day” susținut în 6 iunie fiind elocvent în acest sens.
Bosch Rexroth va prezenta în cadrul târgului cele mai noi soluții din domeniul automatizărilor industriale, pregătindu-și
participarea încă de la finele anului trecut.

Interes în creștere privind participarea la RAILF – Romcontrola 2015
Fiind cel mai important eveniment din România dedicat automatizărilor, instrumentației și aparaturii de laborator,
interesul privind participarea la RAILF – Romcontrola 2015 (Expoziție și Simpozion) este în creștere.
In acest sens până în prezent și-au anunțat deja participarea firmele: Armaturenfabrik Franz Schneider, Bosch Rexroth,
Controm C&I, East Electric, Festo , Honeywell, Hasel Industrial, ICPE Bistrița, IFM Electronic, Interbusiness Promotion &
Consulting, Kimet, Metromat, Mikon Systems, Messer România Gaz , Nivelco Tehnica Măsurării. Romvega, S_Ind Process
Control, SMC, Technosam, VDR&Servicii.
In cadrul Simpozionului aferent RAILF Romcontrola 2015, în afara noutăților pe care o serie dintre firmele sus
menționate le vor aduce la cunoștința specialiștilor, vor face prezentări deosebit de consistente și interesante SNTGN
TRANSGAZ S.A.Mediaș și Facultatea de Automatică și Calculatoare –U.P.B.

Estimări preliminare
Pentru ediţia din 2015 a RAILF-Romcontrola, împreună cu TIB, estimăm participarea a aproximativ 300 de companii
expozante principale din 14 de tari, pe o suprafaţa expozițională de aproximativ 14.000 mp, beneficiind de prezența a
cca. 10.000 de vizitatori profesionali din România și din străinătate (această proiecție este bazată pe statisticile de la
edițiile anterioare ale celor două evenimente).
Din rapoartele ediţiei 2014 ale RAILF-Romcontrola reiese faptul că:
 75% din expozanți au reușit să promoveze cu succes lansarea de noi produse;
 84% dintre expozanţi şi-au consolidat relația lor cu partenerii tradiționali;
 69% au reușit să încheie noi contracte;
 92% și-au atins scopul de a obține informații importante despre piață;
 88% au reușit să stabilească noi contacte de afaceri.
În vederea evaluării oportunităţii de participare ca expozant sau pentru informaţii suplimentare şi modalitatea concretă
de înscriere la eveniment, vă invităm să vizitați site-ul oficial www.railf.ro sau să contactați A.A.I.R. prin e-mail:
aair@aair.org.ro sau tel. 0745.11.61.99.

