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“Umman, ticaret 
ve taşımacılık 
için dünyanın 
en ileri lojistik 
merkezlerinden 
biridir ve küresel 
ticaret ve 
taşımacılığın bölgeyi 
nasıl şekillendirdiğini 
ilk elden 
deneyimlemek için 
ideal bir ortamdır”

HAREKET HALİNDE 
İNOVASYON

Kara yolu taşımacılığı 
endüstrisindeki inovasyon 
insanları ve malları 
daha hızlı, daha ucuz ve 
daha güvenli bir şekilde 
taşımakla ilgilenmiştir. 
Bu asla değişmeyecektir. 
Değişen kısmı, nasıl teslim 
ettiğimizdir. Ve bu, dijital, 
bağlı ve otomatik hizmetler 
üzerinde odaklanmıştır.

Pek çok konu var: yeni 
teknoloji, değişen iş 
modelleri, değişen ticaret 
modelleri ve yeni yakıtlar.

Büyük zorlukları ve büyük 
fırsatları tartışmak için 
kara yolu taşımacılığı 
endüstrisini Maskat’ta 
bir araya getiriyoruz.

Birlikte, kritik soruları ele 
alacağız ve iş stratejinizi 
oluşturmanız ve bu 
fırsatlardan yararlanmanız 
için size araçlar sunacağız.

DINAMIK İNOVASYON 
SOKAĞIMIZI 
KEŞFEDIN

Zengin IRU Dünya Kongresi 
programının yanı sıra, 
sektörümüzün en yenilikçi 
şirketleri ve girişimcileri ile 
görüşerek tartışmalara devam 
etme fırsatını yakalayacaksınız.

BIR START-UP 
MISINIZ? 
Start-up yarışmamız işinizi bir 
jüri heyetine ve yatırımcılara 
duyurabileceğiniz, geri bildirim 
alabileceğiniz ve diğer start-
up kurucularıyla fikirlerinizi 
paylaşabileceğiniz bir fırsattır.

Daha fazlasını öğrenin 
IRUWORLDCONGRESS.COM



NEDEN UMMAN?

• Körfez İşbirliği Konseyi’nin 
kalbinde yer alan Umman, 
Asya, Afrika ve Avrupa 
kıtaları arasındaki 
yeni ticaret rotalarının 
ortasında bulunuyor.

• Gelecek vaat eden lojistik 
merkezi olarak Umman 
aynı zamanda toplu 
taşıma düzenlemeleri 
ve hizmetleriyle ilgili 
reformlar gerçekleştiriyor.

• Umman, kara yolu 
taşımacılığının bölgeyi 
ve daha geniş dünyayı 
nasıl şekillendirdiğinin ilk 
elden deneyimlenebileceği 
ideal bir ortamdır.

• Üstelik, Maskat nefes 
kesen bir şehir. Avrupa 
ve Asya’daki bölgelere ve 
büyük şehirlere mükemmel 
ulaşım bağlantıları sunan 
hem modern hem de 
tarihi bir şehirdir.

• Kasım ayında hava 
mükemmeldir: 25 
°C ve güneşli.

KİMLER GELİYOR?

• Hükümet – ulaştırma 
bakanlığı, ticaret yetkilileri, 
gümrük ve hareketlilik 
yetkilileri ve düzenleyicileri.

• İşletmeler – taşımacılık 
operatörleri, çokuluslu 
ve bölgesel lojistik 
firmaları, büyük endüstri 
tedarikçileri ve büyük 
taşımacılık kullanıcıları.

• Uluslararası kuruluşlar – 
ulaştırma ve ticaret alanında 
BM ajansları, çok taraflı 
kuruluşlar ve STK’lar.

• Ulusal ve bölgesel 
kara yolu taşımacılığı 
birlikleri, hem yolcu 
hem de mal taşıma 
hizmetlerini kapsıyor.

• Üst düzey temsilciler, 
Körfez İşbirliği Ülkeleri, 
Orta Doğu, Avrupa, 
Asya ve ötesinden.

• Medya – uluslararası 
ve bölgesel ticaret 
ve iş medyası.

GÜNDEMDE NE VAR? 

Hareket halinde inovasyon 
temasına odaklanan 
program en çok talep 
gören endüstri konularıyla 
ilgilenmektedir, örneğin:

• Endüstri yeni teknoloji, 
inovasyon ve yeni iş 
modellerini nasıl kabul 
edebilir ve bunları kullanarak 
nasıl gelişebilir?

• Otomasyon, mod 
ayrımcılığının sonu 
anlamına mı geliyor?

• Ticareti ve bağlanabilirliği 
geliştirmek için düzenleyiciler 
ve politikacılarla nasıl en 
iyi şekilde çalışabiliriz?

• Endüstrimizde çalıştırılmak 
üzere doğru insanları nasıl 
çekebilir ve elde tutabiliriz?

• Kentsel hareketlilik beş 
veya elli yıllık dönemde 
neye benzeyecek?

• Dizel yakıt endüstride 
kaynak olarak kullanılmaya 
devam edecek mi yoksa 
ağır araç taşımacılığı için 
ufukta daha gerçekçi bir 
çözüm görünüyor mu?

2 gün süren
merak uyandırıcı 
tartışmalar

100’ü aşkın ülkeden  

1000 kadar 
katılımcı

Eşsiz   
ağ oluşturma 
fırsatları

Önemli piyasa 
oyuncularının 

konuşmaları
bakanlar, CEO’lar ve 
düşünce liderleri dahil  

60’dan fazla 
üst düzey 
büyük sorunları ele alan  

ilham verici 
20 oturum



IRU 

IRU, hükümetlerin ve BM’nin küresel taşımacılık ve 
ticaret karar alıcıları ile doğrudan çalışma konusundaki 
70 yıllık tecrübesi ve 200’den fazla ulusal kara 
yolu taşımacılığı derneğinden ve üye örgütlerden 
oluşan ağıyla kara yolu taşımacılığı endüstrisini 
küresel trendlerin önünde tutmayı hedefliyor.

ASYAD

ASYAD, navlun, limanlar ve serbest bölge yönetimi, Kuru 
Havuz, ulaştırma, nakliye, posta ve uluslararası ticareti 
içeren bağlı kuruluşların da yer aldığı çeşitlendirilmiş 
bir portföy içermektedir. ASYAD, Haziran 2017’de 
Umman Sultanlığı devletinin sahibi olduğu lojistik 
varlıkları iyileştirmek ve Umman’ı küresel bir lojistik 
merkezi haline getirmek konusunda markalaşmıştır.

ORTAK OLUN

Sponsorluk paketleri ve sergi alanı 
için özel olarak sunulan bir dizi fırsat 
mevcuttur ve şunları sağlamaktadır:

• Mobilitenin geleceğini şekillendiren 
kara yolu taşımacılık operatörlerinin 
gözünde saygınlık kazanın

• IRU’nun medya ve iletişim kanalları 
aracılığıyla şirketinizi tanıtarak, Orta Doğu 
ve ötesindeki karar vericilere ulaşın.

• Devlet bakanları, iş dünyası liderleri, politika 
belirleyiciler ve düşünce liderleri ile ağ kurun

• Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtın ve 
bir çalıştay veya seminer düzenleyin

• Endüstrinin uzmanlarından öğrenin ve ilham alın

BİZE ULAŞIN

Program, ortaklık veya sponsor 
fırsatları için lütfen bize ulaşın:

Kongre Müdürü 
iruworldcongress@iru.org 
+41 22 918 2981

IRUWORLDCONGRESS.COM

Ev sahibi


