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DE CE SĂ PARTICIPAȚI 
LA IAES 2018?

International Electric & Automation Show 2018 vă propune o altfel de 
platformă de business realizată după un concept inovativ. Începând cu anul 
2005, IEAS a reunit companii influente de pe piața echipamentelor electrice, 
automatizărilor și energiei, în cadrul uneia dintre cele mai importante expoziții 
tehnice internaționale. 

IEAS a evoluat către ideea unui eveniment 
de business integrativ ce oferă informații 
în exclusivitate din industria automatizărilor, 
echipamentelor electrice și a energiei, programe 
de networking și new business, workshop-uri 
și lansări de produse, conferințe cu participarea 
mediului academic, a zonei de business și a 
sectorului guvernamental.
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VENIȚI ALĂTURI DE NOI LA IEAS 2018!

INTERNATIONAL ELECTRIC & 
AUTOMATION SHOW 2018

18 - 20 Septembrie 2018
Palatul Parlamentului, București,  
România

Argumente pentru a deveni partener în proiectul IEAS 2018:

n CONECTIVITATE 

IEAS 2018 își propune să vă furnizeze cele mai noi informații din 
industria automatizărilor, echipamentelor electrice și energiei, 
analize ale trendurilor și evoluțiilor internaționale și să vă ofere 
șansa de a participa la activități de networking, mentoring și 
new business.

Platforma de business inițiată sub egida IEAS 2018 va reuni 
companii internaționale și actori locali în cadrul unui demers 
orientat către colaborare, dezvoltare și accesare de noi piețe și 
oportunități. 

n  PARTENERIAT GUVERNAMENTAL –  
EDUCAȚIONAL – MEDIU DE AFACERI

Ediția cu numărul XIV a International Electric & Automation 
Show 2018 aduce în prim plan un principiu nou de colaborare 
și parteneriat între companiile din industria automatizărilor, 
echipamentelor electrice și energiei și factorii de decizie 
din sfera guvernamentală, legislativă precum și din zona 
educațională. 

Acestă nouă abordare urmărește: crearea unui dialog între 
companii și zona de decizie și legiferare, susținerea unor 
parteneriate pentru cercetare, cu instituțiile de excelență din 
zona universitară și crearea de oportunități pentru dezvoltarea 
mediului local de business. 

www.ieas.ro
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n NETWORKING INTEGRAT 

Industria automatizărilor și a echipamentelor electrice a devenit 
treptat unul dintre pilonii strategici în dezvoltarea mediului de 
afaceri global și în stabilirea politicilor economice în ansamblu. 
Influența exercitată de această sferă se reflectă și în interesul 
acordat pentru industriile interconectate, precum IT&C, 
Oil&Gas, construcții, retail sau HORECA.

În cadrul conferințelor și workshop-urilor IEAS 2018 vor fi 
prezente în premieră companii din domenii asociate, asigurând 
formule de networking integrat.

n BRAND MANAGEMENT

Campania de promovare a platformei de business IEAS vă 
oferă vizibilitate pe trei paliere esențiale, asigurând: brand 
awareness, consolidarea imaginii companiei și creșterea 
gradului de notorietate al produselor sau serviciilor proprii.

În același timp, IEAS generează promovarea în timp real a 
serviciilor și produselor nou lansate, asocierea în comunicare cu 
actori strategici din industria automatizărilor și a echipamentelor 
electrice precum și din medii interconectate.

Prin participarea la IEAS beneficiați de apariții în publicații 
din industria de automatizări, echipamente electrice și 
energie, în presa de business și pe canale de comunicare 
main stream, precum presa de informație și eveniment, media 
online, social media sau televizune. 
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TEMATICĂ EXPOZIȚIE

AUTOMATIZĂRI
• Achiziții de date

• Echipamente de control

• Indicatoare de panou

• Regulatoare

• Sisteme și echipamente

• Ingineria controlului instalațiilor

• Arhitecturi și sisteme de operare

• Componente de sisteme mecatronice

• Metodologia dezvoltării și mecatronicii

• Asigurare și certificare de calitate PPS, ERP, 
MES în automatizare

• Perspectivele standardizării internaționale

• Soluții de automatizări pentru tehnologii 
continue, discrete, de grup

• Soluții integrate pentru industrializarea 
execuției (MES) și optimizarea proceselor

• Analizoare de proces și sisteme de analiză

• Sisteme în buclă închisă și in buclă deschisă

• Interfețe om-mașină

• Computere industriale, sisteme de 
computere PC-uri și sisteme de stocare

• Sisteme software (firmware, sisteme de 
operare și timp de lucru, compilatoare, linkere, 
programe de editare, programe de încărcare)

• Echipamente și instalații electrice

• Automate programabile, calculatoare 
industriale, interfețe operator

• Senzori, comenzi numerice

• Integrarea sistemelor

• Software

• Sisteme de monitorizare, de securitate și 
SCADA

• Sisteme de comunicații

• Sisteme pentru managementul informației

• Sisteme și echipamente de diagnostic

• Alte sisteme de monitorizare (supraveghere) 
și control pentru industrie, accesorii pentru 
sisteme

• Automatizare electro-electronică

• Centre de control pentru memorie 
programabilă

• Inginerie și consultații pentru echipamente și 
instalații electrice

ELECTRONICĂ 
INDUSTRIALĂ
• Automatizare și control

• Sisteme de comandă și reglaj

• Sisteme de distribuție, control

• Convertoare de semnal, buffere

• Comunicații de date

• Sisteme transmisii date

• Transmisii prin fibră optică / accesorii

• Sisteme industriale de afișaj 

• Computere industriale și PLC-uri

• Sisteme de forță

• Servo-mecanisme

• Tehnologie de măsură și control

• Instrumente pentru măsurarea parametrilor 
electrici

• Convertoare semnal / transmițătoare

• Instrumente de analiză a proceselor

• Sisteme de înregistrare / colectare a datelor

• Măsurători industriale / instrumente mobile

• Relee industriale

• Echipamente de testare / diagnoză

• Sisteme de măsură computerizate / 
software

• Soluții de electroalimentare

• Instrumente de laborator

• Componente electronice / tehnologii

• Semiconductori

• Circuite integrate

• Tuburi vacuum / raze X și catodice

• Componente electronice pasive

• Componente electromecanice

• Cabluri și accesorii

• Cablaje

• Carcase / tablouri / console

• Proiectare

MOTOARE ȘI 
GENERATOARE ELECTRICE
• Motoare și variatoare c.c. c.a.

• Aparataj pentru comandă și protecție 
motoare

• Servomotoare, servovariatoare

• Bobinaj

• Generatoare electrice

• Grupuri electrogene

PRODUCȚIE,  
TRANSPORT ȘI 
DISTRIBUȚIE
• Generarea, transportul, distribuția și 
comercializarea

• Sisteme de producție, comandă, control

• Conductori

• Contactori

• Rețele electrice de joasă, medie și înaltă 
tensiune

• Cabluri electrice, rame, clipsuri, 
întrerupătoare, comutatoare, startere, canale 
cabluri
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• Branșamente subterane și aeriene, accesorii

• Izolatori  benzi izolatoare electrice, izolatoare 
electrice din sticlă călită pentru medie și înaltă 
tensiune

• Operare sistem transport

• Distribuție

• Echipament de distribuție

• Aparataje pentru distribuția electrică 

TRANSFORMATOARE
• Transformatoare de distribuție 
medie tensiune

• Transformatoare, convertizoare, redresoare

• Posturi de transformare

• Convertoare de frecvență și redresoare 
comandate pentru reglare turație motoare

• Variatoare de tensiune

• Invertoare statice

• Încărcătoare

• Stabilizatoare  

ECHIPAMENTE  
ELECTRICE
• Componente electrice

• Instalații electrice

• Mașini electrice

• Rezistențe electrice

• Tablouri electrice

• Acționări electrice / Actuatori

ILUMINAT
• Iluminare de interior, exterior  
și de efect

• Surse de lumină

• Lumini de urgență și siguranță, semnale 
luminoase

• Accesorii și componente pentru iluminare

• Iluminat industrial 

ECHIPAMENTE  
DE PROTECȚIE
• Aparataj electric de protecție și distribuție 
electrică

• Unelte și echipamente de siguranță

• Scule electrice pentru electronică și 
electrotehnică

• Protecții la supratensiuni

• Protecții motoare

DISPOZITIVE  
DE CONTROL,  
MĂSURĂ,  
TESTARE  
ȘI REGLARE
• Controlere electrice și electronice

• Timere și programatoare secvențiale

• Controlere hidraulice

• Controlere electrice și electronice în buclă 

simplă și sisteme de control

• Contoare electrice și de energie electrică, 
ampermetre, voltmetre, wattmetre, AC&DC 
metre, indicatoare mobile

• Analizoare de proces, de conductivitate, 
spectrale și cu infraroșu

• Analizoare logice și de rețea

• Aparate de măsură prize împământate

• Blocuri de măsură trifazice

• Osciloscoape, multimetre și generatoare de 
semnal

• Instrumente de monitorizare a poluării 
aerului și apei

• Instrumente de măsurare a nivelului 
radiațiilor și nivelul zgomotului

• Cutii de distribuție, cutii de joncțiune și 
echipamente auxiliare

• Echipamente și sisteme pentru validarea și 
documentarea asigurării calității

• Echipamente de testare pentru: materiale 
electrice și dielectrice, componente, module și 
sisteme electrice și electronice, compatibilitate 
electromagnetică (EMC), mașini electrice, 
transformatoare și alte  echipamente, 
instrumente de măsură, senzori, controlere și 
alte unități și sisteme 

TEMATICĂ EXPOZIȚIE
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INSPIRĂM  
TINERII STUDENȚI!  

Este cunoscut faptul că cei mai 
implicați studenți vor deveni angajații 
cei mai motivați sau viitorii antreprenori 
de succes. 

IEAS sprijină inițiativele educaționale. Noua platformă de 
business aduce în prim plan un principiu nou de colaborare 
între companiile din industria automatizărilor, echipamentelor 
electrice și energiei și factorii de decizie din sfera 
guvernamentală și educațională. 

International Electric & Automation Show își propune să 
promoveze studenții cu rezultate remarcabile, creativi, cu 
aptitudini reale pentru cercetare și inovare și care doresc să 
dobândească experiență practică și pun accent pe dezvoltarea 
carierei.

Pentru ei vom continua CONCURSUL DE INOVAȚIE și în 
cadrul IEAS 2018.

La nivel internațional, astfel de parteneriate între companiile 
private, sistemul universitar și factorii de decizie din zona 
guvernamentală s-au dovedit a fi un excelent generator de 
performanţă profesională şi academică.
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OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIAT  
ȘI SPONSORIZARE 

BRANDING 
• Print: banner-ul evenimentului, catalogul expozitiei, invitații 
eveniment, workshop-uri și conferințe. 

• Signalistică: bannere și roll-up-uri în sălile expoziției și în sălile 
de eveniment 

• Promoționale: giftbags, mape de prezentare companie, 
posibilitatea de a plasa vauchere, invitații sau formulare de 
reducere în cadrul ediției print a catalogului expoziției 

PROMOVARE 
• Pagini publicitare policromie în catalogul expoziției 

• Afișarea logo-ului companiei la secțiunea de sponsori a 
website-ului www.ieas.ro

• Evidențierea sponsorilor în cadrul articolelor de promovare 
și comunicatelor de presa - publicații partenere din media 
specializată și media de business

• Campanie emailing – 13.000 adrese de e-mail

• Campanii Social media: Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube

NETWORKING 
• Invitații pentru evenimentele de business matchmaking: 
conferință, workshop, cocktail

IEAS 2018 reprezintă o platformă de business dinamică, cu potențial major în dezvoltarea imaginii, conectivității și impactului brandurilor implicate, 
reunind cele mai importante companii din industrie și jucători cheie din mediile interconectate.

IEAS vă oferă oportunitatea de a accesa pachete de parteneriat sau sponsorizare „tailored made” care să contribuie la promovarea 
companiei dumneavoastră în cadrul unui eveniment cu tradiție în sfera automatizărilor și energiei.
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E-MAIL: 

office@dk-expo.ro

TELEFON / FAX: 

021.231.27.36 / 021.231.91.84

OPORTUNITĂȚI DE 
PARTENERIAT  
ȘI SPONSORIZARE 

Catalogul IEAS 2018 va fi distribuit către toate companiile 
participante în cadrul International Electric & Automation Show 
și către companii din domenii interconectate precum Oil&Gas, 
HORECA, telecom, IT sau rezidențial. 

Pentru o ofertă personalizată de pachet 
de parteneriat sau sponsorizare ne puteți 
contacta la
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ÎNREGISTRAȚI-VĂ!

Pe site-ul www.ieas.ro găsiți toate 
informațiile necesare pentru a vă 
înregsitra la IEAS 2018.

Contact:
E-MAIL: 

office@dk-expo.ro

TELEFON / FAX: 

021.231.27.36 / 021.231.91.84

WEB: 

www.ieas.ro

VIZITATORI

SPONSORI

PARTENERI 
MEDIA 

PARTENERI 
EVENIMENT

EXPOZANȚI

http://www.ieas.ro/invitatie-online/
http://www.ieas.ro/despre-eveniment/parteneri/
http://www.ieas.ro/despre-eveniment/parteneri/
http://www.ieas.ro/despre-eveniment/parteneri/
http://www.ieas.ro/pentru-expozanti/formulare-de-participare/ 
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RĂMÂNEȚI CONECTAT CU NOI!

https://www.google.com/maps/place/Dk+Expo/data=!4m2!3m1!1s0x40b20208f23d26c7:0xc520a371cf3146e1?gl=RO&hl=ro
https://www.facebook.com/IEAS.Event/
https://twitter.com/IEASEVENT
https://www.linkedin.com/company/international-electric-&-automation-show-2016-ieas
https://www.youtube.com/channel/UC8i1MTrixWg_ORwdIS5ZaGw

