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DE CE SĂ PARTICIPAȚI
LA IAES 2017?
International Electric & Automation Show 2017 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.
Odată cu ediția din 2017, IEAS evoluează
către ideea unui eveniment de business
integrativ ce vă 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 2017!
INTERNATIONAL ELECTRIC &
AUTOMATION SHOW 2017
19 – 22 Septembrie 2017
Palatul Parlamentului, București,
România

Argumente pentru a deveni partener în proiectul IEAS 2017:

n CONECTIVITATE
IEAS 2017 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 2017 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 XIII a International Electric & Automation
Show 2017 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.
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VENIȚI ALĂTURI DE NOI LA IEAS 2017!
INTERNATIONAL ELECTRIC &
AUTOMATION SHOW 2017
19 – 22 Septembrie 2017
Palatul Parlamentului, București,
România

n NETWORKING INTEGRAT

n BRAND MANAGEMENT

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.

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 cadrul conferințelor și workshop-urilor IEAS 2017 vor fi
prezente în premieră companii din domenii asociate, asigurând
formule de networking integrat.
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În același timp, IEAS 2017 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 în cadrul proiectului IEAS 2017 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.

www.ieas.ro

CONCEPTUL EVENIMENTULUI
NOUL CONCEPT IEAS 2017 VA INCLUDE:
CONFERINȚĂ
CU PREZENȚA
COMPANIILOR din
industria automatizărilor,
echipamentelor
electrice și energiei

WORKSHOP
ȘI SESIUNI DE
NETWORKING
TARGETAT cu
prezentare de noi
tehnologii

PREMIILE STUDENȚEȘTI
PENTRU INOVARE
TEHNICĂ, concept realizat
în parteneriat cu mediul
educațional și reprezentanți
din zona guvernamentală și
a societății civile

Ediția a XIII-a a evenimentului IEAS va fi structurată pe
trei categorii tematice: educație și inovare, business, top
management, în care reprezentanții din mediul academic, zona
de business, sectorul guvernamental și autoritățile locale vor
avea ocazia să interacționeze și să pună bazele unor colaborări
concrete în cadrul proiectelor pe care le derulează.
Acest demers are drept scop: creșterea competitivității marilor
companii care activează în România, dar și a întreprinderilor
mici și mijlocii, amplificarea capacității de inovare și implicit a
productivității, dezvoltarea și încurajarea spiritului antreprenorial
în rândul studenților și al tinerilor absolvenți, diseminarea
de informații relevante referitoare la politicile și programele
europene de sprijinire a inovării.
IEAS 2017 se dorește a fi un mediu de conexiune între
toate palierele interesate din industria automatizărilor,
echipamentelor electrice, energiei și industriile conexe,
mediul academic și sectorul guvernamental.

Primul eveniment
din seria CEO
ROUNDTABLE ON
AUTOMATION AND
ENERGY

“INNOVATION
TREASURE HUNT”,
concursul ediției –
inovație, căutare de
indicii, premii surpriză

Small opportunities
are often the
beginning of great
enterprises.”
Demosthenes
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CONCEPTUL EVENIMENTULUI
Conferință industrie IEAS 2017
CONCEPT

PROFIL PUBLIC ȚINTĂ

• IEAS 2017 Automation and Energy Industry Business
Conference intenționează să devină un eveniment esențial
pentru companiile din sfera automatizărilor și energiei, reunind
profesioniști din industrie, manageri, experți în strategie
și dezvoltare, formatori, factori de decizie din sectorul
guvernamental și din zona academică.

• Reprezentanți din companii de automatizări, echipamente
electrice și energie, din departamentele Dezvoltare, Vânzări,
Marketing

• IEAS 2017 își propune să contribuie la edificarea unei noi
perspective asupra principalelor trenduri din industrie, această
ediție fiind dedicată inovației, definite ca un element strategic
în cadrul noilor provocări generate de piața globală.

• Reprezentanți din zona universitară

ARGUMENTE PENTRU PARTICIPARE
• Acces la un nou concept de platformă business și
oportunități de networking cu experți din industrie, manageri,
factori de decizie sau reprezentanți din zona academică
• Cele mai noi informații din industrie: inovare, strategie, evoluții
globale
• Perspectivă complexă asupra trendurilor dominante din
industrie și șansa de a participa în mod activ la stabilirea noilor
direcții de evoluție

• Invitați din industrii interconectate – construcții, retail, IT&C,
Oil&Gas, HORECA, FMCG
• Invitați din zona guvernamentală și autorități publice locale
• Invitați presă de specialitate și presă de business
• Reprezentanți ONG-uri educație, fonduri europene,
antreprenoriat

AGENDA ȘI TEME DE DEZBATERE
PRIMA SESIUNE: EDUCAȚIE PENTRU LEADERSHIP
ȘI INOVARE. NOI PUNȚI ÎNTRE SFERA ACADEMICĂ
ȘI MEDIUL DE AFACERI
EDUCATION FOR LEADERSHIP & INNOVATION: BRIDGING
THE GAP BETWEEN UNIVERSITY AND BUSINESS
Teme de dezbatere:
• Strategia de inovare și cea de recrutare a companiei:
interdependențe, influențe, trenduri globale

PROFIL VORBITORI
• Manageri din automatizări, echipamente electrice, energie
și industrii interconectate (IT, telecom, HORECA, FMCG,
rezidențial) din departamentele Dezvoltare, Cercetare, Resurse
umane, Comunicare, CSR, Marketing
• Factori de decizie din zona guvernamentală (Ministerul
Educației, Ministerul Economiei), autorități publice locale
• Reprezentanți din mediul universitar (asociații studențești,
profesori, management)
• Reprezentanți ai societății civile și ai unor structuri de
business

• Importanța capitalului uman în cadrul politicilor de inovare
• Imagine și strategie în cadrul politicilor de recrutare și inovare
– valuri organizaționale și oportunități de dezvoltare
• Fondurile Europene – mecanisme de finanțare pentru tinerii
antreprenori români
• Antreprenoriatul românesc. Modele, oportunități, strategii

SESIUNEA A-II-A: PREZENTARE DE IDEI
ANTREPRENORIALE ȘI PROIECTE DE INOVAȚIE.
INNOVATION PITCH EVENT: PARTENERIATUL
UNIVERSITĂȚI – COMPANII ȘI NOILE TRENDURI ÎN
STRATEGIILE DE DEZVOLTARE
INNOVATION AND RESEARCH AT CROSSROADS.
UNIVERSITY AND INDUSTRY DISCUSSING EMPLOYMENT
AND DEVELOPMENT STRATEGIES
• Prezentări ale unor idei de afaceri, propuneri de inovare
pentru companii, idei de proiecte de business sau academice
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SESIUNEA A-IV-A: NOI FRONTIERE ÎN INOVARE –
REVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ ȘI CONCEPTUL SMART
CITY
THE NEXT INNOVATION FRONTIER – CUTTING-EDGE
TECHNOLOGIES FOR SMART CITY
Teme de dezbatere:
• Strategia națională pentru inovare – priorități pentru
dezvoltarea economică a României
• Strategia de inovare a companiilor în 2017 – filiera digitală și
provocările conceptului Smart City
• Perspective de dezvoltare durabilă și strategia Smart City
• Smart Cities și inovare sustenabilă
• Conceptul Smart City: produse, tehnologii și soluții de
implementare
• Masterclass: Leadership și inovare în industria automatizărilor
și energie
• Sesiune postere și lansare de produse și tehnologii cu
demonstrații live: Impactul social al politicilor de inovare –
dezvoltarea de business și dimensiunea “internet of things”

SESIUNEA A-III-A: FAIR AND JOBS NETWORKING
• Prezentări:
-- Oportunități de angajare
-- Solicitări de inovare din partea companiilor partenere
-- Lansări proiecte de internship
-- Apeluri pentru proiecte colective de inovare, eficientizare,
Smart City
• Sesiune postere:
-- Idei de afaceri bazate pe inovare

9

CONCEPTUL EVENIMENTULUI
Workshop și sesiuni de networking targetat

POLITICI DE INOVARE ȘI MANAGEMENTUL CUNOAȘTERII. CONVERSIA
CAPITALULUI DE CUNOAȘTERE ÎN OPORTUNITĂȚI DE BUSINESS.
CONCEPT
• Prezentări și studii de caz
• Lansare de produse și servicii
• Networking

PROFIL VORBITORI
• Manageri din automatizări, energie, HORECA, IT, telecom,
FMCG, rezidențial, din departamentele Dezvoltare, Vânzări,
Marketing
• Factori de decizie din zona guvernamentală, legislativă și
reprezentanți societate civilă și structuri de business

PUBLIC ȚINTĂ

Never innovate to compete,
innovate to change the rules of
the game.”
David O. Adeife

OPORTUNITĂȚI
• Impactul noilor tehnologii (produse, servicii) asupra pieței

• Manageri din automatizări și energie, nivel middle și uppermanagement: departamentele Vânzări, Marketing, Strategie,
Management

• Strategii de vânzare și inserare pe piață a noilor tehnologii

• Manageri și experți marketing din industrii interconectate:
Food&Beverages, HORECA, retail, IT, telecom

• Contact cu industrii interconectate, negocierea unor potențiale
colaborări în implementarea tehnologiilor inovative

• Reprezentanți din zona guvernamentală

• Testarea potențialului de integrare pe piață a noilor produse

• Identificarea de industrii targetate pentru noile tehnologii (business
matchmaking pentru prototipuri, inovații, produse experimentale)

• Reprezentanți din administrația locală
• Media de business și media de specialitate
• Main stream media

TEME DE DEZBATERE
• Perspectiva de ansamblu asupra managementului cunoașterii și al
inovației
• Implementarea noilor tehnologii în strategia de piață
• Noi tehnologii colaborative și aplicații pentru industrie și consumatori
• Business matchmaking pentru noi produse si servicii, feedback noi
tehnologii – Business Planning 2018 și Networking Drink
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Premiile studențești pentru inovare tehnică

EDUCAȚIE ȘI INOVARE. INFLUENȚA NOILOR TEHNOLOGII ASUPRA
PARTENERIATULUI UNIVERSITĂȚI – COMPANII
CONCEPT
• Platforma de business IEAS 2017 oferă studenților și
masteranzilor din cadrul universităților partenere, oportunitatea
de a-și materializa ideile în proiecte de inovație pentru domenii
precum: automatizări, echipamente electrice, software și
hardware pentru industriile țintă și interconectate, internet of
things. Echipele vor fi formate din studenți ai universităților
partenere (nivel licență și masterat) și câte un cadru didactic.
Regulamentul și calendarul final al concursului vor fi disponibile
în curând pe www.ieas.ro.

FORMAT COMPETIȚIE
• Lansare apel pentru proiecte: aprilie – mai 2017
• Evaluare preliminară - publicare rezultate preliminare în urma
selecției juriului și a listei finaliștilor: iulie 2017

Just as energy is the basis
of life itself, and ideas the source
of innovation, so is innovation the
vital spark of all human change,
improvement and progress.”
Ted Levitt

• Prezentarea prototipurilor cercetării, evaluarea finală și
acordarea premiilor: 19 septembrie 2017

PRINCIPII DE SELECȚIE
ȘI EVALUARE
• Caracterul inovativ și originalitatea lucrării
• Provocări întâmpinate în realizarea proiectului și dificultăți de
natură tehnică
• Fezabilitatea și capacitatea de implementare a proiectului
• Relevanța proiectului pentru sfera “internet of thnigs”

CRITERII DE ELIGIBILITATE
• Sunt eligibili să participe studenții de nivel licență și masterat
din cadrul universităților partenere.

PROCEDURA DE SELECȚIE
• Faza 1: Înregistrarea proiectelor – 3 aprilie – 31 mai 2017

• Impactul pentru dimensiunea eco, dezvoltare sustenabilă,
“SmartCity”

• Faza 2: Evaluarea preliminară – 1 iunie – 31 iulie 2017. Juriul
va fi format din reprezentanți ai companiei partenere, experți
independenți și cadre universitare care vor evalua proiectele și
vor stabili lista finaliștilor.

PREMII

• Faza 3: Anunțarea rezultatelor preliminare ale selecției și
publicarea listei finale – 16 august 2016.

• Premiile acordate și companiile partenere vor fi anunțate pe
www.ieas.ro

• Faza 4: Gala de premiere – 19 septembrie 2017. Prezentarea
prototipurilor, jurizarea finală și acordarea premiilor.
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CONCEPTUL EVENIMENTULUI
Masă Rotundă Top Management în automatizări și energie CEO Round Table on Automation and Energy
IMPACTUL NOILOR REGLEMENTĂRI UE ASUPRA
SECURITĂȚII ENERGETICE A ROMÂNIEI
DESCRIERE

• Invitați din mediul guvernamental

• IEAS 2017 CEO Round Table reprezintă o platformă de
dezbatere pentru lideri și manageri de top din industriile
automatizărilor, echipamentelor electrice și energiei, dedicată
analizei trendurilor și evoluțiilor globale și locale asociate
acestor industrii.

• Invitați media de business (platforme și publicații de business)

• Evenimentul își propune să aducă împreună manageri de
top, factori de decizie guvernamentali, reprezentanți ai zonei
legislative, structuri de business și delegați ai societății civile.

• Reprezentanți societate civilă

TIP EVENIMENT
• Dezbatere de business cu acces pe bază de invitație, inclusiv
pentru zona de media

PROBLEMATICA PROPUSĂ

DESFĂȘURĂTOR

• Prima secțiune – The Energy and Automation Industries at
crossroads: sustainable development and global innovation
challenges.

PARTEA I

• Secțiunea a doua – What will the Energetic Community bring
for the Automation and Electric Industry? Top Managemant
Leaders charting Romania’s energetic future.

• THE ENERGY AND AUTOMATION INDUSTRIES AT
CROSSROADS: SUSTAINABLE DEVELOPMENT & GLOBAL
INNOVATION CHALLENGES

PROFIL VORBITORI

Prima secțiune:

• Mesaje din partea reprezentanților guvernamentali (Ministerul
Economiei și Ministerul Energiei), prezentări susținute de lideri și
decision makers din industria energiei și a automatizărilor.

• Manageri de top / CEO din industria automatizărilor și a
energiei

• Coffee break – Networking

• Reprezentanți factori de decizie din zona guvernamentală
• Manageri de top / CEO din domenii interconectate

• WHAT THE ENERGETIC COMMUNITY WILL BRING
FOR THE AUTOMATION AND ELECTRIC INDUSTRY?
TOP MANAGEMANT LEADERS CHARTING ROMANIA’S
ENERGETIC FUTURE

PUBLIC ÎN ASISTENȚĂ

• Masa Rotundă cu participarea CEO din automatizări și
energie, reprezentanți guvernamentali, decision makers din
industriile interconectate și structuri internaționale de business

• Invitați din cadrul companiilor din industrie (automatizări,
echipamente electrice, energie)

PARTEA A II-A

• Invitați din cadrul industriilor interconectate sau partenere
(construcții, retail, HORECA, IT)

• TOP MANAGEMENT NETWORKING DINNER IN
AUTOMATION AND ENERGY

• Reprezentanți societate civilă

Secțiunea a doua:

• Eveniment exclusiv de business networking
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Concursul ediției 2017 – Innovation Treasure Hunt
n

n

Innovation Treasure Hunt –
concurs inovație, căutare indicii
 e acordă premii în reduceri sau
S
gratuități la ediția IEAS 2018

CONCEPT

No power and no treasure
can outweigh the extension
of our knowledge.”
Democritus

Concursul ediției 2017 a IEAS se va desfășura sub semnul
inovației și urmărește stimularea networkingului informal și
valorificarea factorului creativ în comunitatea companiilor din
energie și automatizări.

MISIUNE SI VALORI
Innovation Treasure Hunt își propune să contribuie la
dezvoltarea unor noi idei și proiecte, utilizând cunoașterea și
inovația pentru a propune soluții care să răspundă provocărilor
tehnice și culturale contemporane. Concursul IEAS 2017 se
bazează pe valori precum Inovație, Creativitate, Dezvoltare
Sustenabilă, Ecologie, Responsabilitate Socială.
Concursul va combina emoțiile sesiunilor de căutare de indicii
cu momente de brainstorming creativ și team building.

REGULAMENT PRELIMINAR
• Doar companiile expozante pot înregistra echipe în cadrul
concursului.
• Companiile expozante își pot înregistra echipa în competiție
începând cu septembrie 2017, inclusiv în ziua (zilele) de
derulare a concursului.
• Sistemul de punctare și regulamentul final al concursului vor
fi disponibile în curând pe site-ul evenimentului IEAS 2017 și pe
paginile companiilor partenere.
• Din componența juriului vor face parte reprezentanți ai
companiilor partenere ale evenimentului și parteneri media.
În cadrul competiției se vor oferi atât pachete de gratuitate și
reducere pentru spațiul expozițional al IEAS 2018, cât și alte
premii surpriză.
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PROGRAM MARȚI,
19 SEPTEMBRIE 2017
Tema zilei:

Educație și inovare - universități și companii în dialog

EXPOZIȚIE

CONFERINȚĂ

(detalii – pag. 8-9)

WORKSHOP

(detalii – pag. 10)

PREMIILE PENTRU
INOVARE
(detalii – pag. 11)

10:00 a.m.
10:00 a.m. - 13:10 p.m.
Prima sesiune:

10:30 a.m.
11:00 a.m.

EDUCAȚIE PENTRU
LEADERSHIP ȘI
INOVARE. NOI
PUNȚI ÎNTRE SFERA
ACADEMICĂ ȘI MEDIUL
DE AFACERI

11:30 a.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.
13:00 p.m.

14:00 p.m.

14:30 p.m.

15:00 p.m.
15:30 p.m.

13:10 – 14.00 p.m. – Business junction networking lunch
10:00 a.m. – 18:00 p.m.

13:30 p.m.

14:00 – 14:45 p.m.
Sesiunea a II-a:
PREZENTARE DE IDEI
ANTREPRENORIALE
ȘI PROIECTE DE INOVAȚIE
15:00 – 16:10 p.m.
Sesiunea a III-a:
FAIR AND JOBS
NETWORKING

16:00 p.m.
16:00 – 17:00 p.m. – Evening Networking Drink Academia & Companies
16:30 p.m.
17:00 p.m.
17:30 p.m.
18:00 p.m.
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17:00 – 18:00 p.m.
ANUNȚAREA
CÂȘTIGĂTORILOR
ȘI ACORDAREA
PREMIILOR. GALA

CEO ROUND
TABLE

(detalii – pag. 12)

INNOVATION
TREASURE HUNT
(detalii – pag. 13)

www.ieas.ro

PROGRAM MIERCURI,
20 SEPTEMBRIE 2017
Noi ecosisteme business: orașe inteligente,
piețe emergente și factorul digital

Tema zilei: 

EXPOZIȚIE

CONFERINȚĂ

(detalii – pag. 8-9)

WORKSHOP

(detalii – pag. 10)

PREMIILE PENTRU
INOVARE
(detalii – pag. 11)

10:00 a.m.

CEO ROUND
TABLE

(detalii – pag. 12)

INNOVATION
TREASURE HUNT
(detalii – pag. 13)

10:00 a.m. – 13:00 p.m.
Sesiunea a IV-a:

10:30 a.m.

NOI FRONTIERE
ÎN INOVARE
– REVOLUȚIA
TEHNOLOGICĂ
ȘI CONCEPTUL
SMART CITY

11:00 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.
13:00 p.m.

14:00 p.m.
14:30 p.m.
15:00 p.m.

15:30 p.m.

16:00 p.m.

10:00 a.m. – 18:00 p.m.

13:10 – 14.00 p.m. – Business junction networking lunch
13:30 p.m.

14:00 – 16:00 p.m.
POLITICI
DE INOVARE ȘI
MANAGEMENTUL
CUNOAȘTERII.
CONVERSIA
CAPITALULUI DE
CUNOAȘTERE ÎN
OPORTUNITĂȚI DE
BUSINESS
16:00 – 16:30 p.m. – Business Planning 2018 & Networking Drink

16:30 p.m.
17:00 p.m.
17:30 p.m.
18:00 p.m.
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PROGRAM JOI,
21 SEPTEMBRIE 2017
Tema zilei:

Impactul noilor reglementări UE asupra
securității energetice a româniei

EXPOZIȚIE

CONFERINȚĂ

(detalii – pag. 8-9)

WORKSHOP

(detalii – pag. 10)

PREMIILE PENTRU
INOVARE
(detalii – pag. 11)

CEO ROUND
TABLE

(detalii – pag. 12)

10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
11:30 a.m.
12:00 p.m.
12:30 p.m.

13:30 p.m.
14:00 p.m.
14:30 p.m.
15:00 p.m.
15:30 p.m.
16:00 p.m.
16:30 p.m.
17:00 p.m.

17:30 p.m.

10:00 a.m. – 18:00 p.m

13:00 p.m.

Partea I
14:00 – 16:00 p.m.
Prima secțiune
THE ENERGY AND
AUTOMATION INDUSTRIES
AT CROSSROADS:
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT & GLOBAL
INNOVATION CHALLENGES
Partea I
16:20 – 17:40 p.m.
Secțiunea a II-a
WHAT THE ENERGETIC
COMMUNITY WILL BRING
FOR THE AUTOMATION AND
ELECTRIC INDUSTRY?

18:00 p.m.
18:30 p.m.
19:00 p.m.
19:30 p.m.
20:00 p.m.
22:00 p.m.
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Partea a II-a
18:30 – 22:00 p.m.
TOP MANAGEMENT
NETWORKING DINNER IN
AUTOMATION AND ENERGY

INNOVATION
TREASURE HUNT
(detalii – pag. 13)

www.ieas.ro

PROGRAM VINERI,
22 SEPTEMBRIE 2017
Networking informal, concursul ediției 2017 innovation treasure hunt

Tema zilei: 

EXPOZIȚIE

CONFERINȚĂ

(detalii – pag. 8-9)

WORKSHOP

(detalii – pag. 10)

PREMIILE PENTRU
INOVARE
(detalii – pag. 11)

CEO ROUND
TABLE

(detalii – pag. 12)

INNOVATION
TREASURE HUNT
(detalii – pag. 13)

10:00 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.

13:00 p.m.
13:30 p.m.
14:00 p.m.

CONCURSUL EDIȚIEI 2017

12:30 p.m.

10:00 a.m. - 16:00 p.m.

12:00 p.m.

10:00 a.m. – 16:00 p.m.

11:30 a.m.

14:30 p.m.
15:00 p.m.
15:30 p.m.
16:00 p.m.
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TEMATICĂ EXPOZIȚIE
AUTOMATIZĂRI
• Achiziții de date

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

• Echipamente de control

• Automatizare electro-electronică

• Indicatoare de panou

• Centre de control pentru memorie
programabilă

• Regulatoare
• Sisteme și echipamente
• Ingineria controlului instalațiilor

• Inginerie și consultații pentru echipamente și
instalații electrice

• 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

• Circuite integrate
• Tuburi vacuum / raze X și catodice
• Componente electronice pasive
• Componente electromecanice
• Cabluri și accesorii

ELECTRONICĂ
INDUSTRIALĂ

• Carcase / tablouri / console
• Proiectare

• Automatizare și control
• Sisteme de comandă și reglaj
• Sisteme de distribuție, control
• Convertoare de semnal, buffere
• Comunicații de date

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

• Sisteme transmisii date

• Aparataj pentru comandă și protecție
motoare

• Analizoare de proces și sisteme de analiză

• Transmisii prin fibră optică / accesorii

• Servomotoare, servovariatoare

• Sisteme în buclă închisă și in buclă deschisă

• Sisteme industriale de afișaj

• Bobinaj

• Interfețe om-mașină

• Computere industriale și PLC-uri

• Generatoare electrice

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

• Sisteme de forță

• Grupuri electrogene

• 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
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• Semiconductori

• Cablaje

• Arhitecturi și sisteme de operare
• Componente de sisteme mecatronice

• Componente electronice / tehnologii

• Servo-mecanisme
• Tehnologie de măsură și control
• Instrumente pentru măsurarea parametrilor
electrici
• Convertoare semnal / transmițătoare
• Instrumente de analiză a proceselor

• Senzori, comenzi numerice

• Sisteme de înregistrare / colectare a datelor

• Integrarea sistemelor

• Măsurători industriale / instrumente mobile

• Software

• Relee industriale

• Sisteme de monitorizare, de securitate și
SCADA

• Echipamente de testare / diagnoză

• Sisteme de comunicații

• Sisteme de măsură computerizate /
software

• Sisteme pentru managementul informației

• Soluții de electroalimentare

• Sisteme și echipamente de diagnostic

• Instrumente de laborator

IEAS 2017
BUCUREȘTI

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

www.ieas.ro

• Branșamente subterane și aeriene, accesorii

ILUMINAT

simplă și sisteme de control

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

• Iluminare de interior, exterior
și de efect

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

• Operare sistem transport

• Surse de lumină

• Distribuție

• Lumini de urgență și siguranță, semnale
luminoase

• Echipament de distribuție

• Accesorii și componente pentru iluminare

• Aparataje pentru distribuția electrică

• Iluminat industrial

TRANSFORMATOARE
• Transformatoare de distribuție
medie tensiune

ECHIPAMENTE
DE PROTECȚIE

• 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

• Transformatoare, convertizoare, redresoare

• Aparataj electric de protecție și distribuție
electrică

• Posturi de transformare

• Instrumente de măsurare a nivelului
radiațiilor și nivelul zgomotului

• Unelte și echipamente de siguranță

• Convertoare de frecvență și redresoare
comandate pentru reglare turație motoare

• Scule electrice pentru electronică și
electrotehnică

• Cutii de distribuție, cutii de joncțiune și
echipamente auxiliare

• Variatoare de tensiune

• Protecții la supratensiuni

• Invertoare statice

• Protecții motoare

• Încărcătoare
• Stabilizatoare

ECHIPAMENTE
ELECTRICE
• Componente electrice

DISPOZITIVE
DE CONTROL,
MĂSURĂ,
TESTARE
ȘI REGLARE

• Instalații electrice

• Controlere electrice și electronice

• Mașini electrice

• Timere și programatoare secvențiale

• Rezistențe electrice

• Controlere hidraulice

• Tablouri electrice

• Controlere electrice și electronice în buclă

• 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

• Acționări electrice / Actuatori
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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 2017 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 2017 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 va fi lansat CONCURSUL DE INOVAȚIE.
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
IEAS 2017 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.
Începând cu ediția din 2017, 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.

BRANDING
• Print: posterul evenimentului, catalogul expozitiei, invitații
conferință, mapa conferinței, workshop și Top Management
Networking Dinner
• 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 și în mapa
conferinței

PROMOVARE

• Evidențierea sponsorilor în cadrul articolelor de promovare
și comunicatelor de presa - publicații partenere din media
specializată și media de business
• Campanie emailing – 10.000 adrese de e-mail
• Campanii Social media: Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube

NETWORKING
• Invitații pentru evenimentele de business matchmaking:
conferință, workshop
• Invitații pentru evenimentele top management: CEO
Round Table on Automation and Energy și Top Management
Networking Dinner

• Pagini publicitare policromie în catalogul expoziției
• Afișarea logo-ului companiei la secțiunea de sponsori a
website-ului www.ieas.ro
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OPORTUNITĂȚI DE
PARTENERIAT
ȘI SPONSORIZARE
Pentru o ofertă personalizată de pachet
de parteneriat sau sponsorizare ne puteți
contacta la
E-MAIL:

office@dk-expo.ro
TELEFON / FAX:

021.231.27.36 / 021.231.91.84

Catalogul IEAS 2017 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. În premieră, începând
cu ediția a XIII-a a IEAS, catalogul evenimentului va ajunge
și la partenerii noștri din sfera guvernamentală, structuri de
business și mediul diplomatic.
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ÎNREGISTRAȚI-VĂ!
Pe site-ul www.ieas.ro găsiți toate
informațiile necesare pentru a vă
înregsitra la IEAS 2017.

EXPOZANȚI

PARTENERI
EVENIMENT

VIZITATORI

Contact:
E-MAIL:

office@dk-expo.ro
SPONSORI

TELEFON / FAX:

021.231.27.36 / 021.231.91.84
WEB:
PARTENERI
MEDIA

www.ieas.ro
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RĂMÂNEȚI CONECTAT CU NOI!
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