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ve %25 Kazanın*

www.uitpsummit.org
Evsahibi kurum

Sizi neler bekliyor?
Geleceğinizi tanımlayın
UITP, 130 yıldan uzun bir geçmişe sahiptir ve her yıl, sürekli değişen sektörümüzün karşılaştığı
zorlukların üstesinden gelmek için sizlere yeni imkânlar sunacağımız bir etkinlik düzenlemek için
çalışıyoruz.
Kapsamlı Fuarımızı gezerek ve toplu taşıma sektörünün her kanadında önde gelen liderlerin yer
aldığı Kongre oturumlarına katılarak yeni bakış açıları kazanabilirsiniz.
UITP Zirvesi’nde sektörün gidişatını görebilir, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılardan yeni
bilgiler edinebilir ve yeni iş ortaklıkları kurabilirsiniz.
9-12 Haziran 2019 tarihinde Stockholm, İsveç’de bizlere katılın!

KATILMAK İÇİN 5 NEDEN
UITP Zirvesi’ndeki oturumlar tüm toplu taşıma
modlarını kapsar, uluslararası bilgi ve deneyimi bir çatı
altında bir araya getirir. UITP Zirvesi’nden ayrıldığınızda
yepyeni fikirlere, yeni ilham kaynaklarına, stratejik ve
operasyonel sorularınızda size yardım edecek vaka
çalışmalarına sahip olacaksınız.
15.000’den fazla katılımcı sayesinde dünyanın dört
bir yanından gelen toplu taşıma uzmanlarıyla yeni
bağlantılar kurup fikir alışverişinde bulunma fırsatı
yakalayacaksınız.
Bakanların, CEO’ların, önde gelen işletmelerin,
endüstrilerin ve vizyonerlerin yanı sıra finans, bilişim
teknolojileri ve pazarlama uzmanlarının görüşlerini
öğrenin.
35’in üzerinde ülkeden gelen 350 katılımcı firma ile
fuardaki en son inovasyonları ve yeni ürünleri ilk elden
görün.
Birinci sınıf toplu taşıma ve yüksek yolcu sayısının
olduğu, büyük yatırımların devam ettiği ve son derece
umut vaat eden İskandinav pazarında, mükemmel iş
fırsatlarının bulunduğu Stockholm’de bizlere katılın.

www.uitpsummit.org adresinde
ziyaretinizi planlamaya başlayın

Açıklama: Bu planda verilen bilgilerin tamamı basım tarihi itibariyle doğrudur ancak bildirim zorunluluğu olmadan değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret edin: ww.uitpsummit.org

En son etkinliğe kısa bir bakış
Toplu taşıma sektörüne yön veren etkinlik
UITP Zirvesi her iki yılda bir 80’den fazla ülkenin önde gelen şirket, kurum,
birlik ve kuruluşlarından orta ve üst düzey uzmanları bir araya getiriyor.
2017 yılında Montréal’de düzenlenen son etkinliğe dair bazı rakamlar.
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UITP Zirvesi her geçen yıl büyümeye devam ediyor ve 2019 yılında da başarılarını sürdürecek.

Ulaşım İdaresi

Oturumlar ve Konular
İlham alın
ULUSLARARASI TOPLU TAŞIMACILAR
BİRLİĞİ’NDEN ÖĞRENİN

9-12 Haziran 2019 tarihleri arasında Stockholm’de bize katılın
ve kuruluşunuzu ilgilendiren yeni stratejik bakış açılarını,
vaka çalışmalarını ve uygulama standartlarını öğrenin.
Zengin program içeriğimiz tüm toplu taşıma modlarını kapsar
ve her oturumdan en iyi şekilde faydalanmanız için çok çeşitli
formatlara sahiptir.
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Fuar Açılışı
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2 Poster Sunumu

AKŞAM

ÖĞLEDEN SONRA

Öğle yemeği ve 2 Öğle yemeği kongre oturumu, 1 Fuar Oturumu ve 1 Poster Sunumu

Genel Kurul
(Yalnızca UITP üyeleri)

Açılış Seremonisi

Genel Oturum
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4 Fuar Oturumu
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UITP, standında sizleri beklemekteyiz

4 Kongre Oturumu
4 Fuar Oturumu
2 Poster Sunumu

Kapanış Seremonisi

Networking Yemeği

Açılış Resepsiyonu

Konuşmacı olmak ister misiniz?
Hikayenizi, fikirlerinizi ve en iyi uygulamalarınızı paylaşın.
Yaratıcı ve heyecanlı mısınız? Katılım ve Destek Çağrısı artık resmi olarak
açıldı ve SİZLERİN fikirlerinizi de duymak istiyoruz!
Görüşlerinize değer veren ve dinlemeye hazır global bir kitle karşısında
konuşma fırsatını yakalayın.
Zirve’de konuşma yapmak için başvurun, en parlak ve heyecan verici fikirlerinizi,
vizyon sahibi projelerinizi paylaşın.
Katılım ve Destek Çağrısı hakkında daha fazla bilgi için www.uitpsummit.org
adresini ziyaret edin.

7 konudan oluşan tema
OTURUM
KONULARIMIZ

Bu yılın teması olan “Toplu Taşıma Sanatı” toplu taşıma hizmetlerinin
mükemmel bir şekilde tasarımı ve hayata geçirilmesidir.
Zirve’nin programı 7 ana konu etrafında şekillenecek:

Fotoğraf: Staffan Eliasson.
Fotoğraf: Västtrafik.

Müşteri hizmetleri
mükemmeliyeti
Toplu taşıma sektörü, her şeyden önce müşteri
etrafında dönen bir hizmet endüstrisidir.
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri artıkça,
toplu taşıma endüstrisinin de, seyahatin her
adımında müşteri memnuniyetini sürdürmek
için ilerlemesi ve yeni hizmetler geliştirmesi
gerekmektedir. İstasyonların temizliği ve
güvenliğinden dakik ve güvenilir planlamaya
kadar tüm hizmetlerimiz müşteri ihtiyaçlarının
üzerine çıkmalıdır. Bu konu altındaki oturumlarda
güçlü ve düzgün personel motivasyonu ile her
yolcunun seyahatinin başından sonuna kadar
mükemmel bir müşteri hizmetleri sağlayacak
müşteri merkezli şirket kültürü oluşturma süreci
konuşulacaktır.

Inovasyon edinmek
Toplu taşıma, sürekli gelişen ve sektörün her
alanında mükemmele ulaşmak için çalıştığımız
bir sanattır. Geleceğin ulaşım ve hareket
çözümlerini geliştirirken bizleri ileriye taşıyan
en önemli faktör inovasyondur. Dijitalleşme
ve giderek artan kentleşme gibi karşımıza
çıkan her yeni zorlukta esnek ve yaratıcı
yaklaşımımızı korumalı, yeni bakış açıları ve
fikirler üretmeliyiz. Bu oturumlarda ulaşım ve
taşıma sektöründeki bazı yeni aktörlerin başarı
hikayeleri ile heyecan verici geleceğe ve kent
içi ulaşıma dair beklentilerimizi konuşacağız.

Şehir yaşantısının kalitesini
geliştirmek için planlama ve
yönetim
Kentleşme artmaya devam ettikçe sektörümüzün
de daha yaşanabilir şehirler inşa etmek adına
şehir alanlarının optimizasyonuna yardımcı
olması hayati önem taşır. İyi tasarlanmış bir şehir
ulaşımı; iş, okul, alışveriş ve hobi faaliyetlerine
erişim konusunda şehir sakinlerine çok daha
fazla fırsat sunar. Toplu taşıma, toplumsal
kapsayıcılık kültürü oluşturabilir ve şehirde
yaşayanlar için sosyal açıdan aktif bir yaşam
tarzını destekleyebilir. Bu önemli konuda toplu
taşımanın nasıl ekonomik büyümeye katkıda
bulunduğu ve sürdürülebilir, canlı ve sağlıklı
şehirler yaratabileceği konuşulacaktır.

Ana konuşmacılar
Anvita ARORA

Anies BASWEDAN

Program Direktörü

Vali

İcra Direktörü

KAPSARC - Suudi Arabistan

Cakarta - Endonezya

SBC Trans – Brezilya

Wendy MCMILLAN

İcra Kurulu Başkanı, Demiryolları

Edwins MUKABANAH

Geliştirme Departmanı

Genel Müdür

Transport for Victoria – Avustralya

Kenya Bus Service Group

Milena BRAGA ROMANO

Caroline OTTOSSON

İcra Kurulu Başkanı
StorstockholmsLokaltrafik
(SL) – İsveç

Yeni yetenekleri ve becerileri
çekmek
Mevcut toplu taşıma pazarı, bugünün ve yarının
giderek artan ulaşım ihtiyaçlarını çözmek
için yeni yeteneklere ve becerilere ihtiyaç
duymaktadır. Dijitalleşme artık günümüzün
standardı haline geldi ve gelecekteki daha
büyük aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalıyız.
Ulaşım sektörünün çalışanlarına doğru eğitimi
vererek yeni beceriler kazanmasını sağlamalı
ve yeni nesil yetenekleri istihdam etmelidir.
Zirve boyunca iş gücündeki çeşitliliğin önemi
vurgulanacak ve geleceğin toplu taşıma iş
gücünün bileşenleri analiz edilecektir.
Fotoğraf: Thomas Alvreten.

Entegre Ulaşım Platformları ve
yeni ulaşım hizmetleri
Toplu taşıma, kent içi ulaşımın omurgasıdır
ve böyle olmaya da devam edecektir.
Geleneksel sistemler, müşteriye kusursuz
teslim edilen hizmetler sağlamak için yeni
hizmetlerle desteklenmektedir. Bugün toplu
taşıma sektörünün cevaplamaya çalıştığı
soru, geleneksel ulaşım yöntemlerini farklı
ulaşım biçimleriyle daha iyi birleştirmek için
dijitalleşmenin imkânlarından faydalanmayı
sürdürmektir. Ayrıca sektörün, sürücüsüz araçların
mevcut ulaşım sistemlerine başarılı entegrasyonu
için de hazırlıklı olması gereklidir.

Laurence BROSETA

Uluslararası İcra Kurulu
Başkanı
Transdev Group – Fransa

Operasyonel Mükemmeliyeti
Toplu taşıma sektörü, hizmetlerini optimize etmek
için yenilikçi çözümlere yatırım yapmaktadır.
Raylı Sistem otomasyonunun artışı ve yapay
zekanın yükselişi, kestirimci bakım ve gelişmiş
operasyon performansı sağlamaktadır. Elektrikle
çalışan araçların geniş ölçekte geliştirilmesiyle
birlikte daha düşük emisyona yönelik global
geçiş süreci devam etmektedir. Sektör için bir
sonraki adım büyük elektrikli otobüs filolarının
faaliyete geçirilmesi için hazırlıklı olmaktır.
Zirve, sektörün her alanında performansımızı
geliştirmemizi sağlayarak en eni araştırmaları,
küresel başarıları ve yenilikçi projeleri keşfetmek
için en ideal yer olacaktır.

Fonlama ve finansman
Spesifik mali durumlarından bağımsız olarak
dünyanın dört bir yanındaki kentsel ulaşım
sağlayıcılarının tamamı mevcut fon modellerini
güçlendirmenin, yeni fon ve finansman
kaynakları geliştirmenin yollarını aramaktadır.
İncelenecek bazı finansman modelleri arasında
toplu taşımadan büyük ekonomik kazanımlar
elde edecek iş toplulukları kooperatifi ve gelir
kaynağı olarak arsa değer artışı kazancı yer
almaktadır.

Kevin DESMOND

Jean-Pierre FARANDOU

İcra Kurulu Başkanı

Başkan

TransLink – Kanada

Keolis Group – Fransa

Alexandra REINAGL

Roland RIES

Ticari Genel Müdür

Vali

Wiener Linien - Avusturya

Strasbourg - Fransa

Lucy SAUNDERS

Kamu Sağlığı Uzmanı
Transport for London –
Birleşik Krallık

Fuar
Tüm sektör paydaşlarının katılacağı bu fuarda yerinizi alın
Fuarımız, toplu taşıma sektörünün en büyük isimlerini tek bir yerde toplamakla ünlüdür.
Bu yıl, katılımcıların kendilerini göstermesi için yeni fırsatlar sağlayan yepyeni 3 alan
sayesinde fuarımız herkese hitap ediyor olacak. Sektöre kendinizi gösterin!

Standınızı ayırtın
www.uitpsummit.org

YENİLİKLER NELER?
Stüdyo: fikirlerin hayata geçtiği yer

Test Sürüşü Alanı

Tasarım Alanı ve Bisiklet Parkuru

Dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin
yükselişiyle birlikte yeni ulaşım hizmetleri
ile yenilikçi iş modelleri artmaya
başladı. UITP bu seneki Küresel Toplu
Taşıma Zirvesi’nde start-up firmaların
inovasyonlarını ve kentsel toplu taşıma
sektörüne yapabilecekleri katkıları
göstermeleri için özel bir fuar alanı
sağlayacak. Fikirlerin hayata geçtiği
Stüdyo, fikir alışverişleri ve yeni ortaklık
fırsatları sunacak

Stockholm’de düzenlenecek 2019 Küresel
Toplu Taşıma Zirvesi, özel bir kapalı otopark
alanında elektrikli otobüs ve sürücüsüz
araçlar için eşsiz bir test sürüşü fırsatı
sunuyor. Potansiyel müşterileri ve Fuar
ziyaretçilerine elektrikli otobüsler ile
sürücüsüz araçların faydalarını gösterme
fırsatını yakalayın!

Ziyaretçiler, Fuar alanındaki bisiklet
parkurunda alternatif ulaşım çözümlerini
deneyimlerken tasarım alanında,
tasarımın seyahat deneyimi üzerindeki
etkisini keşfedecek. Fuar katılımcıları
ise uluslararası toplu taşıma topluluğu
karşısında sürdürülebilir kenti içi ulaşım
için yapacakları öncü katkıları sergileme
fırsatı elde edecek.

Bu alana başvurmak konusunda daha
fazla bilgi için www.uitpsummit.org
adresini ziyaret edin!

Büyüyen işletmeniz için 2019 yılının en
büyük toplu taşıma fuarında uluslararası
görünürlük kazanma şansı için Stüdyo’daki
yerinizi ayırtın!

İletişim
Alan ve stand rezervasyonu hakkında daha fazla bilgi
için hicham.badran@uitp.org Hicham Badran ile ya da
jeanfrederic.charles@uitp.org adresinden Jean-Frederic
Charles ile iletişime geçin.

Catherine GUILLOUARD

Başkan ve CEO
RATP Group - Fransa

Sabrina SOUSSAN

İcra Kurulu Başkanı, Hareket
Birimi
Siemens - Almanya

Phillip WASHINGTON

İcra Kurulu Başkanı
LA Metro - ABD

Kayıt

Genel bilgi için: summit@uitp.org

WWW.UITPSUMMIT.ORG

ADRESİNDEKİ ONLINE KAYIT FORMUNU DOLDURUN
7 OCAK 2019’A KADAR KAYDINIZI YAPTIRIN VE
ERKEN KAYIT FİYATLARINDAN FAYDALANIN!

27/01/2019 TARIHINE KADAR
GEÇERLI ERKEN KAYIT FIYATI

28/04/2019 TARIHINE
KADAR GEÇERLI STANDART
FIYAT

12/06/2019 TARIHINE
GEÇERLI SON FIYAT

UITP Üyesi

€ 1,435

€ 1,925

€ 2,415

UITP Üyesi Olmayan

€ 2,065

€ 2,775

€ 3,475

ZİRVE KAYIT ÜCRETLERİ

DİKKAT!

Gruplar, fuar katılımcı firmaları ve daha fazlası için farklı fiyatlar bulunmaktadır. www.uitpsummit.org adresini ziyaret edin.
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