TRAKO 2017
w AmberExpo już we wrześniu
tekst: IWONA WOLSZCZAK, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

700 wystawców z 20 krajów, w tym pawilony narodowe Austrii, Czech, Wielkiej Brytanii, niemieckich landów
– Berlina i Brandenburgii, Saksonii, Badenii-Wirtembergii, oraz misje handlowe Brukseli i Walonii. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce spotkanie branży transportu
szynowego oraz drugie co do wielkości i znaczenia targi kolejowe w Europie.
Targi TRAKO (Centrum Wystawienniczo-Targowe AmberExpo
w Gdańsku, 26–29 września 2017 r.) to miejsce spotkań firm
z branży kolejowej i tramwajowej: organizatorów i przewoźników, dostawców technologii, producentów, dystrybutorów,
przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, ekspertów, inżynierów, inwestorów, pasjonatów kolei. To również
miejsce dyskusji, wymiany doświadczeń i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla infrastruktury, systemu zarządzania
transportem i technologii wyposażenia taboru. Podczas ponad
30 wydarzeń – debat, seminariów, konferencji i prezentacji
– w międzynarodowym gronie poruszane będą najbardziej
aktualne, priorytetowe dla branży tematy. W programie na
szczególną uwagę zasługuje prezentacja polskich firm na rynkach światowych – debatę przygotowują Małgorzata Przybylska
i Joanna Nichthauser.

Dzień kariery
W ramach Dnia kariery (29 września) wystawcy targów TRAKO
będą prezentowali oferty pracy, staży i praktyk. Zamierzeniem
organizatorów jest stworzenie możliwości bezpośredniej wymiany informacji oraz wzajemnych oczekiwań pracodawców
i pracobiorców także w perspektywie wyboru kierunku studiów,
ich specjalizacji, studiów doktoranckich. Uczestnicy Dnia kariery
będą mogli zwiedzać ekspozycję wystawienniczą TRAKO, która
obrazuje stan rozwoju branży, oraz zapoznać się z najnowszymi,
innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i międzynarodowymi projektami realizowanymi dla transportu szynowego.
W programie znalazły się m.in. debaty Programy branżowe
szkół średnich, Czy branża transportu szynowego jest atrakcyjnym
pracodawcą dla absolwentów wyższych uczelni, a także warsztaty
pisania CV, job wall z ofertami pracy, staży, praktyk i indywidualne spotkania z pracodawcami.

88

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Lipiec – Sierpień 2017

TRAKO dzieciom
Wystawcy i organizatorzy targów TRAKO od lat organizują
akcję charytatywną TRAKO dzieciom. W tym roku jej beneficjantami są podopieczni Fundacji Dr Clown, która realizuje
program Terapia śmiechem w polskich szpitalach dziecięcych,
placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam,
gdzie przebywają chore, niepełnosprawne dzieci.
TRAKO dzieciom to poświęcony tematyce kolejowej konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży, do którego po raz pierwszy zapraszamy także pacjentów objętych opieką Fundacji Dr
Clown. Jego tegoroczna, ósma edycja zatytułowana jest Mój
przyjaciel w podróży pociągiem. W finale konkursu odbędzie
się aukcja prac młodych, utalentowanych twórców
podczas wieczornej gali TRAKO 2017. Wszystkie
środki pieniężne pozyskane z aukcji zasilą konto
Fundacji Dr Clown.
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