Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2016
Nowe technologie w budowie i eksploatacji
przejazdów kolejowo-drogowych

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do prezentacji firmy, produktów i usług
w III edycji ogólnopolskie konferencji Naukowo-Technicznej „Przejazdy KolejowoDrogowe 2016 - Nowe technologie w budowie i eksploatacji przejazdów
kolejowo-drogowych”, która odbędzie się 11 maja 2016 r. w Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie.
Konferencja poświęcona będzie prezentacji zagadnień związanych z budową,
modernizacją i późniejszą eksploatacją przejazdów kolejowo-drogowych oraz
wspólnej nawierzchni kolejowo-drogowej w portach, terminalach kontenerowych i
punktach przeładunkowych.
Celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie stosowania nowych
rozwiązań technicznych w procesie projektowania i realizacji procesów
modernizacyjnych infrastruktury na styku drogi i kolei z uwzględnieniem aspektów
bezpieczeństwa, niezawodności i rachunku ekonomicznego.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne produkty i technologie
umożliwiające podniesienie poziomu bezpieczeństwa na jednopoziomowych
skrzyżowaniach drogi i torów, z zachowaniem racjonalności ekonomicznej. Ważnym
aspektem dyskusji będzie omówienie technologii i doświadczeń europejskich,
umożliwiających skrócenie procesu zamknięcia linii kolejowych i dróg podczas
napraw i modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych.
Konferencja adresowana jest głównie do:
 zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej,
 właścicieli i zarządców bocznic kolejowych,
 właścicieli i zarządców portów i terminali kontenerowych,
 przewoźników kolejowych,
 projektantów inwestycji kolejowych,
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wykonawców modernizacji infrastruktury kolejowej,
producentów i dostawców elementów infrastruktury kolejowej,
producentów urządzeń i systemów SRK,
pełnomocników systemów zarządzania bezpieczeństwem,
kontrolerów, audytorów, ekspertów i naukowców,
a także polityków, samorządowców, dziennikarzy.

Konferencja Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2016 to doskonała okazja do
zaprezentowania Państwa firmy, produktów i usług wśród potencjalnych klientów.
Czytelna formuła, szerokie grono firm i podmiotów będących potencjalnymi klientami,
którzy są bezpłatnie zapraszanymi przez organizatorów do udziału w niniejszym
spotkaniu, gwarantuje skuteczność prowadzonych działań marketingowych.
Możliwość udziału przedstawiciela Państwa firmy jako sponsora w panelu
dyskusyjnym, umożliwia dodatkowo promocję sylwetki przedstawicieli Zarządu firmy
lub innego przedstawiciela firmy jako kompetentnego menadżera, zwiększając
dodatkowo rozpoznawalność firmy i jej produktów na konkurencyjnym rynku.
Udział i prezentacja firmy w organizowanych przez nas konferencjach to
niepowtarzalna możliwość spotkania się wyłącznie z uznanymi profesjonalistami w
danej dziedzinie, gwarantująca niepowtarzalną okazję do poznania najnowszych
trendów w branży, zdobycie nowej wiedzy, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie
interesujących kontaktów biznesowo-handlowych.
Szczegółowych informacji na temat udziału i możliwości promocji podczas
konferencji udziela Piotr Kazimierowski tel. (55) 618 20 80, tel. kom. 785 080 000,
e-mail: biuro@aksonmedia.pl
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Kazimierowska
Prezes Zarządu
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