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Stimaţi cititori, după cum bine v-am informat, Asociaţia pentru Automatizări şi Instrumentaţie din
România (A.A.I.R.), organizează, în perioada 8 - 10 mai 2012, cea de-a 2-a ediţie a evenimentului RAILF
„Târgul de Automatizări & Instrumentaţie şi Echipamente de Laborator din România” (Expoziţie şi
Simpozion), găzduit de Sala Palatului din Bucureşti.
Managementul evenimentului este asigurat de ITS Events Management, companie specializată în
organizarea de evenimente, consultanţă, creaţie şi servicii logistice.
Având o bogată experienţă profesională, de peste 21 de ani, A.A.I.R, asociaţia profesională a specialiştilor
din România în domeniile automatizărilor, achiziţiei de date, acţionărilor şi măsurărilor, urmăreşte prin
organizarea Târgului de Automatizări & Instrumentaţie şi Echipamente de Laborator din România, să
promoveze aceste ramuri industriale naţionale, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi din punct de vedere
practic, comunicând specialiştilor, NOUTĂŢILE, la zi, pe plan naţional şi internaţional.
Obiectivul RAILF 2012 (Expoziţie şi Simpozion) este reprezentat de identificarea unor noi punţi de
amplificare a colaborării dintre furnizorii de echipamente şi prestatorii de servicii în domeniile
automatizărilor & instrumentaţiei şi utilizatorii acestora.
Campania de promovare a RAILF 2012 (Expoziţie şi Simpozion) este în plină desfăşurare.
Dată fiind importanţa acestui Eveniment, RAILF 2012 (Expoziţie şi Simpozion) se bucură de sprijinul unor
importante organisme naţionale: Asociaţia Română a Apei (ARA), Comitetul Naţional Român al Consiliului
Mondial al Energiei (CNR-CME), Federaţia de Petrol, Energie şi Gaze (FedePEG), Societatea Română de
Metalurgie (S.R.M.)
Pornind de la acest context, promovarea RAILF 2012 se face intens în rândul membrilor asociaţiilor
profesionale sus menţionate, prin informări periodice.
Excelenta vizibilitate şi expunere MEDIA, în diverse ramuri ale economiei naţionale, este demonstrată de
larga diversificare a domeniilor ce aparţin Partenerilor noştri Media: Agenda Construcţiilor (revistă de
investiţii, proiecte, şantiere şi tehnologii pentru construcţii/instalaţii), BITEM (buletin informativ tehnicoeconomic pentru metalurgie), Market Watch (revista managerilor IT), Mesagerul Energetic (buletin de
informare a comunităţii energetice), Petroleum Industry Review (revistă dedicată specialiştilor din industria
de petrol şi gaze - producători, furnizori, transportatori, distribuitori, prestatori de servicii, utilizatori),
Romaqua (publicaţie de informare tehnico-ştiinţifică a operatorilor din sectorul hidroedilitar), Technomarket
(publicaţie tehnică specializată), Tehnica Instalaţiilor (revistă dedicată vastului domeniu al instalaţiilor), T&T
(revistă de tehnică şi tehnologie), Univers Ingineresc (revista inginerilor din România).
Simpozionul RAILF 2012 (structurat pe patru secţiuni) se va desfăşura în data de 8 mai 2012, fiecare secţiune
fiind susţinută de A.A.I.R. în parteneriat cu organismul naţional corespunzător mai sus menţionat, astfel:
Secţiunea 1. Gestiunea optimă a apei prin automatizări & instrumentaţie (A.A.I.R. & ARA);
Secţiunea 2. Gestiunea optimă a energiei, prin automatizări & instrumentaţie (A.A.I.R. & CNR-CME);
Secţiunea 3. Gestiunea optimă a gazelor naturale şi a petrolului prin automatizări & instrumentaţie
(A.A.I.R. & FedePEG);
Secţiunea 4. Noutăţi în automatizări & instrumentaţie aplicate în industria metalurgică (A.A.I.R. & S.R.M.)

Înscrierile sunt în plină desfăşurare, ca atare, vă anunţăm că până în prezent, la RAILF 2012 s-au înscris deja
următoarele 29 de firme, atât la Expoziţie, cât şi la Simpozion:
AMPLO S.A.

HERAEUS ELECTRO-NITE
INTERNATIONAL NV România

ROMVEGA S.R.L.

ANKERSMID NV- Reprezentanţă

HYDAC S.R.L.

PARKER HANNIFIN CO.

ARMATURENFABRIK FRANZ
SCHNEIDER

I.C.P.E. BISTRIŢA S.A.

S_IND PROCESS CONTROL S.R.L.

AUTOMATIC SYSTEMS S.R.L

INTERBUSINESS PROMOTION &
CONSULTING S.R.L.

SYSCOM 18 S.R.L.

BOSCH REXROTH

JUMO România

TECHNO VOLT S.R.L.

CZECH TRADE PROMOTION
AGENCY

KOBOLD Messring GmbH

TXP ADVISERS S.R.L.

ECAS ELECTRO S.R.L.

MERCK România

VDR & SERVICII S.R.L.

ENVIROTRONIC S.R.L.

MIKON SYSTEMS

WAGO KONTAKTTECHNIK GMbH
Co.&KG Reprezentanţa România

GAS ALARM SERVICES S.R.L.

NAMICON TESTING S.R.L.

YOKOGAWA EUROPE B.V.
OLANDA Sucursala România

HASEL INDUSTRIAL S.R.L.

NIVELCO Tehnica Măsurării
S.R.L.

Pentru a valorifica excelenta oportunitate de a vă informa mai detaliat asupra noutăţilor din
domeniul automatizărilor şi instrumentaţiei vă aşteptăm la

