
WORLD OF CONCRETE 2018 23-26 OCAK;  SEMİNERLER:  22-26, 
DÜNYANIN HER YERİNDEN GELEN ZİYARETÇİLERİ İÇTENLİKLE KARŞILAMAKTADIR! World of Concrete ‘de 
işletmenizi güçlendirmek için gerekli tüm ürünleri, kaynakları ve değerli bilgileri bulacaksınız. Her yıl düzenlenen bu 
şov, küresel betonarme ve beton yığma duvar profesyonellerinin katıldığı, ticari inşaat sektörünün ilk, en büyük ve en 
önemli uluslararası etkinliğidir.

KONUM: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA 
KATILIMCILAR:
Dünyanın her tarafından ve özellikle ABD’den katılan Orijinal Ekipman Üreticileri ve distribütörleri, ticari inşaat, betonarme ve beton yığma duvar 
endüstrileri için araçlar, ürünler ve hizmet veren şirketlerdir. WOC, 1,500 civarında katılımcı firmaya 700,000 fit karelik kapalı ve açık sergi alanında ev 
sahipliği yapmaktadır. 

World of Concrete 2018 Uluslararası Satın Alma Programına (International Buyer Program - IBP) seçilmesinden dolayı gururludur. 2018 IBP üyesi olarak, 
World Concrete Show Yönetimi ve A.B.D. Ticari Hizmetler Bölümü, 2018 şovuna uluslararası satın almacıları ve A.B.D. katılımcılarını bir araya getirerek ticaret 
hacminin içeride ve denizaşırı bölgelerde geliştirilmesi için birlikte çalışacaklardır. 

GELECEK BULUŞMALAR 
WOC 2019: 22-25 Ocak, Seminerler 21-25
WOC 2020: 4-7 Şubat, Seminerler 3-7

Uluslararası Ticaret Merkezi (International Business Center - IBC)
Meslekdaşlarınızla iletişim kurabilir, dinlenebilir ve ikramlarımızı tadabilir, 
e-postanızı kontrol ediebilir veya Uluslararası Ticaret Merkezinde bir 
çok dil konuşabilen personelimizden bilgi alabilirsiniz. Vize Müracaatı 
Bilgileri; Uluslararası Delegasyon Bilgileri; Mevcut Vize Bilgileri; Vize 
Almada Püf Noktalar; Uluslararası Hizmetler Bilgileri ve daha fazla bilgiler 
için Uluslararası Ziyaretçiler (International Visitors) sekmesinin altında 
bulunan www.worldofconcrete.com sitesini ziyaret ediniz. 

Uluslararası Delegasyonlar 
World of Concrete, sergimizde uluslararası delegasyonları misafir etmek 
ve endüstrinin en büyük uluslararası etkinliğine katılabilmeleri için 
15 veya üzeri sayıda üyesi olan grupları kurmak veya organize etmek 
isteyenlere her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Delegasyonlar A.B.D. 
Ticari Hizmetler Uluslararası Duyurular tarafından ülke bazında organize 
edilir. World of Concrete resmi delegasyon liderleri için özel teşvikler 
mevcuttur. Resmi delegasyon lideri olmak istiyorsanız lütfen Direktör 
Jackie James ‘e, jackie.james@informa.com adresine e-posta göndererek 
başvurunuz. Eğer delegasyonunun bir üyesi olmak istiyorsanız, o zaman 
ya ülkenizdeki inşaat sektörü uzmanı ile irtibata geçiniz veya ek bilgiler 
için contactus@worldofconcrete.com adresine e-posta gönderiniz. 
Delegasyon Üyeleri için Faydalar: 
-- Yerel lisan yardımı 
-- SERBEST, Sadece Katılımcılara Özgü Giriş 
-- Seyahat ve konaklama yardımları 
-- Vize müracaatı yardımları

KATILIMCILAR:
Dünya İnşaat Sektörünün tüm faaliyet alanı temsil eden 55,000 
üzerinde sanayi profesyonelinin katılımı. Ticari Müteahhitler, 
Betonarme Müteahhitleri, Beton Pompacıları, İnşaat Yöneticileri, 
Bayiler/Distribütörler, Dekoratif Betonarme Müteahhitler, Tasarımcılar 
ve Şartname Uzmanları, Genel Müteahhitler, Blok/Segman Birim 
Üreticileri, Yığma Duvar Müteahhitleri, Mimarlar, Mühendisler, Beton 
Blok Üreticileri, Hazır Beton Üreticileri, Kiralık Ekipman  Merkezleri, Tamir 
Müteahhitleri, Konutsal Müteahhitler, Özel Betonarme Müteahhitleri, 
Ön-dökümlü Boru ve Blok Üreticileri, Ön-dökümlü/Ön-gerilimli Beton 
Üreticileri ve diğerleri.

EĞİTİM:
Böylesine mükemmel profesyonel eğitimi başka bir yerde 
bulamazsınız -- the WOC Eğitim Programı, teknik yeteneklerinizi ve 
iş bilginizi arttırmak için 140+ kurs, etkileşim çalışma, belgelendirme 
programları, seminerleri, eğitimciyi eğitme, ve iş yerinde endüstriyel 
eğitim sunmaktadır.

SPONSOR KURULUŞLAR:
•  American Concrete Institute
•  American Concrete 
 Pavement Association
•  American Concrete 
 Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of 
 Concrete Contractors
•  Associated Construction
 Distributors International
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 
 Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing 
 Steel Institute
•  Concrete Sawing & 
 Drilling Association
•  International Concrete 
 Repair Institute
•  International Grooving & 
 Grinding Association
•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed 
 Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

UZMANLIK ALANLARI:
Malzeme Taşıma, malzeme nakliyat, dağıtımında, beton yerleştirmede ve toprak 
taşımada maliyet düşürücü en son model kamyonları, yükleyicileri, kazıcıları, 
yüksek platformları, vinçleri ve diğer ekipmanı sunmaktadır. 

Tamir ve Yıkım ticari, endüstriyel ve konutsal betonarme yapıların tamiratında 
veya yıkımında kullanılan ürünler ve ekipmanlar üzerinde odaklanır. Üretici 
Merkezi (Producer Center) Hazır Beton, Ön-dökümlü Beton Ön-gerilimli Beton, 
Hacimsel Beton Karıştırıcıları, Betonarme Blok Üreticileri ve diğerleri üzerinde 
odaklanan bir pazar yeridir. 

Beton Yüzeyleme ve Dekoratif Hem ticari hem de konutsal kullanımda dekoratif 
beton uygulamaları ve ürünleri üzerine yoğunlaşan bir alandır. 

İnşaat Teknolojisi en son proje yönetimi ve muhasebe yazılımları, tahmini hesap 
araçları kablosuz teknoloji ve diğer teknolojileri sunmaktadır.

World of Masonry özellikle yığma duvar kaplama ve sıvalama tekniklerine atıfta 
bulunan en son yığma duvar ve sıva ürünleri, araçları, teknolojileri, ve ekipmanı 
sunmaktadır.

Ön-döküm ön-döküm ürünleri, teknolojileri ve karot atma makineleri, boru 
indirme teçhizatı, ön-dökümleri, toprak üstü/altı ön-dökümleri, beton boruları, 
logar septik tank teçhizatı ve diğer ekipmanlar üzerinde yoğunlaşır.  

Betonarme Yığma Duvar ekipman üreticilerine ve tedarikçilere ait döküm 
ekipmanlarında kullanılacak malzemeleri ve katkı malzemelerini sunar tedarikçileri 
sergilemektedir. 

Betonarme Takviye Beton takviye teknikleri üzerinde liderleri, takviye demiri 
eğme, kesme, düzeltme, ve fabrikasyon teçhizatını ve makinelerini sunar.

Açık Hava Sergileri ve Etkinlikler Gerçek şantiye çalışma şartları altında iş 
tecrübelerinin gösterildiği en mükemmel ortamdır. Bu etkinliklere katılıp, pratik 
bilgiler edinebilir ve devamlı eğitim için ek krediler alabilirsiniz.

exhibitions

Uluslararası Satın Alma programı için seçilmiş katılımcı 

DESTEK VEREN KURULUŞLAR:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


