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Ziyaretçi Bilgileri
Bu tarihi kaydedin: 
14–18 Mayıs 2018

Connecting Global Competence
SEMİNER PROGRAMI ŞİMDİ  KAYDOLUN

Kıymetli nakdinizden ve vaktinizden tasarruf edin. 

Biletinizi şimdi çevrimiçi alın.

www.ifat.de/tickets/en

Her zaman güncel kalın. IFAT bültenine abone olun.

www.ifat.de/newsletter/en

IFAT seyahat hizmeti ile fuara daha kolay ulaşım.

www.ifat.de/travel

www.ifat.de/hotels/en

Bir bakışta tüm IFAT.

www.ifat.de/hallsituation

www.ifat.de/visitor

İrtibat 
Messe München GmbH, Messegelände 

D-81823 München/Almanya 

Tlf. +49 89 949-11358, info@ifat.de

Türkiye irtibat bilgileri: Agora Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 

Tlf. +90 0212 2418171, altinova@messe-muenchen.com.tr

CHINA·
Presented by IFAT

· Guangzhou
广州

Bilgi Transferi 
ve Networking.

Canlı Gösteriler
Uygulamalı know-how. Canlı ve görsel deneyimler yaşayın.

  Water Skills – Meslek yarışmaları (DWA)

  Boru döşeme yarışması (DVGW/rbv)

  Su arıtma ve sel önleme yöntemleri (THW)

  Truck in Action (VAK)

  Hurda araç demontajı (BDSV)

  Gösteri Günleri: Biyokütle ve Mineral Hazırlama Teknolojisi (VDMA)

www.ifat.de/livedemonstrations

Seminer Programı İhtisas Konuları
İki farklı forumda düzenlenen, güncel konular ve ülke özel sunumlarına 

katılabilir, ayrıca 2. Avrupa Kaynak Konferansı’ndaki «Area Water» 

oturumunda yapılacak sayısız sunum ve tartışmalarda yer alabilirsiniz. 

www.ifat.de/program

experience.science.future.
Çeşitli ve çok yönlü eğitim ve meslek içi eğitim imkanları, bilim ve 

araştırma projeleri, çevre teknolojileri dünyasına ilk adım – ilk kez 

düzenlenecek olan «Gelecek Platformu» ekonomi dünyası ile kurulan 

ağ sayesinde tüm bu konular için etkili bir sinerji yaratıyor. 

www.ifat.de/en/esf

Dünya’nın Lider Su, Atık Su, Atık ve Hammadde 
Yönetimi Uluslararası İhtisas Fuarı

CXXXXXX

Çevre Teknolojileri IFAT fuarında.

Kaynaklar. 
İnovasyonlar. 
Çözümler.

14–18 Mayıs 2018
Messe München



FUARI Z İYARET İÇ İN SAYISIZ SEBEP SERGİLEME SPEKTRUMU

İnovasyonlarla dolu  
bir dünya.

Dünya’nın buluştuğu  
sektör mecrası.

IFAT fuarında 3.100 den fazla katılımcı Su Tedariki, Atık Su, Atık Yönetimi 

ve Geri Dönüşüm konularını tüm boyutları ile temsil ediyor. Odak noktası 

ise ikincil kaynakların geri dönüşümü için kullanılan yenilikçi konseptler, 

ayrıca verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı olacaktır. 2018 IFAT 

fuarında küresel anlamda karşılaşılan sorunlar, bunların çözüm ve yeni 

stratejilerini eşsiz bir çeşitlilikte görebileceksiniz.

Belediye hizmetleri için çözüm mü gerekiyor?
Su, atık yönetimi, çevre ve sokak temizliği ve kış hizmetleri konularındaki 

özel ihtiyaçlarınız için IFAT katılımcıları size yenilikçi çözümler, ürünler ve 

hizmetler sunacaktır.

Sanayi kuruluşunuz için çözüm mü arıyorsunuz?
Kaynak geri dönüşümünü yenilikçi stratejiler ile arttırın ve böylece 

maliyetlerinizi düşürün. IFAT fuarında sunulan çözümler ile üretim 

süreçlerinizi sürdürülebilir ve çevre standartlarına uygun şekilde  

geleceğe hazırlayabileceksiniz.

IFAT 2016’nın başarı rakamları
  59 ülkeden 3.097 katılımcı (yurt dışı katılımcı oranı %45)

  168 ülkeden 136.885 ziyaretçi (yurt dışından gelen ziyaretçi oranı %48)

IFAT 2016 ziyaretçi yapısı

Sergi alanlarını en iyi şekilde birbiriyle bağlayabilmek ve ziyaretçilere rahat 

ve verimli fuar günleri sağlayabilmek amacıyla hol düzeninde değişikliğe 

gittik. Su ve Atık Su konulu stantlar bundan böyle Batı Bölümünde, Atık ve 

İkincil Ham Maddeler ise fuar alanının Doğu Bölümünde yer alacaktır. Yeni 

eklenen C5 ve C6 holleri sayesinde IFAT’ın sergi alanı ilk kez 260.000 m²’ye 

ulaşmış olacaktır. www.ifat.de/hallsituation
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Canlı Gösteriler
Sergi Spektrumu

Ölçüm, komutlandırma ve kontrol teknolojileri / 
analiz ve laboratuvar teknolojileri

Armatürler

Su ve atık su şebekelerinin kurulumu  
ve bakımı

Pompalar

Boru hatları, borular ve kanallar

Atık su arıtma ve atık su işleme tesisi inşası /  
sulama sistemleri ve kuyu inşası

Araçlar, Araç üstü yapılar / sokak temizliği, 
karayolu servisi ve kış hazırlıkları

Atık yönetimi ve geri dönüşüm, ikincil ham 
maddelerin geri dönüşümü ve kullanımı /  
eski atıkların bertarafı ve toprak eldesi 

Atıkların depolanması ve taşınması

Atık maddeden enerji üretimi, atık / atık gaz, 
ekzoz havası arındırma ve hava kirliliği ile 
mücadele
Hizmetler – Atık geri dönüşümü ve bertarafı, 
danışmanlık ve mühendislik hizmetleri, bilgi 
teknolojileri 

Açık alan F3 / F4

Açık alan F7 / F8

experience.science.future.e.s.f.

Yol yapımında sürdürülebilirlik

Water Skills – Meslek yarışmaları (DWA) 
Boru döşeme yarışması (DVGW / rbv)
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Truck in Action (VAK)LIVE-
DEMO

Hurda araç demontajı (BDSV)LIVE-
DEMO

Su arıtma ve sel önleme yöntemleri (THW)LIVE-
DEMO
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Özel Atık Yönetimi 
Şirketleri ve İşletmeleri

Perakendecilik sektörü, resmi 
kurumlar, üniversiteler, bilim 
dünyası, AR&GE, diğer birlikler

Sanayi / İsşleme sektörü
Mühendislik büroları, 
danışmanlar, hizmet sektörü

Önemli: Hollerdeki sektör dağılımı 
yeniden düzenlenmiştir!

Gösteri Günleri: Biyokütle ve Mineral Hazırlama 
Teknolojisi (VDMA)

Belediyeler


