ﺑﯿﺴـﺘﻤﯿﻦ دوره ﻧﻤﺎﯾﺸـﺎه  Intersecﺳـﺎل ۲۰۱۸
 ۲۱ ،ﺗﺎ  ۲۳ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﯾﻨﺘﺮﺳ ، ﭘﺲ از ﻧﻮزده ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰاری  ،اﮐﻨﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ  21ﺗﺎ  23ژاﻧﻮﯾﻪ 2018
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺑﻬﻤﻦ در ﺷﻬﺮ دوﺑ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸـﺎه اﯾﻨﺘﺮﺳـ ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﻫـﺰار و ﺳـﯿﺼﺪ و ﭼﻬـﺎر ﻏﺮﻓـﻪ دار و ﺳـ و دو ﻫـﺰار و ﻫﻔﺘﺼـﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه از  129ﮐﺸﻮر،ﻳ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎي ﺗﺠﺎری در

ﺣﻮزه ی اﯾﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ رود.

ﺳﺘﺎد ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻨﺘﺮﺳ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2018ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺬﯾﺮای ﺑﯿﺶ

از  1300ﻏﺮﻓﻪﮔﺬار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺟﺎﻣﻌ از ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﻔﺖ ﺣﻮزه ی زﯾﺮ را ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎری
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﻫ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺶ از ﺷﺸﺼﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ در زﻣﯿﻨﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨ ،ﻧﻈﺎرت ،دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ،دﺳﺘﺎه ﻫﺎی  NVRو  ،DVRﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺮﺳ و ﮐﻨﺘﺮل ورودی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ،
ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾ و  ،RFIDاﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﮔﯿﺖ ﻫﺎی ﻧﻔﺮ و ﺿﺪ ﺳﺮﻗﺖ ،ﺣﻔﺎظ ﻫﺎ،
ﻓﻨﺲ ﻫﺎ و ﻗﻔﻞ ﻫﺎی درب ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻬﺒﺎﻧ اراﺋﻪ ﻣ ﮔﺮدد.
در اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﺑﺮﻧــﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬــﻮری ﺣﻀــﻮر دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮﺧــ از آن ﻫــﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨــﺪ از Axis، Genetec،
Panasonic، BOSCH، CP Plus، Dahua، FLIR، Hikvision، IDIS، Milestone، SONY،
.Pelco، Vivotek

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺎزار ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی روﺷﻨﺎﯾ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی  ،HVACﮐﻨﺘﺮل
ﺣﻔﺎﻇﺖ و دﺳﺘﺮﺳ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮﻣ و ﻏﯿﺮه .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه اﯾﻨﺘﺮﺳ2018 
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌ از راه ﻛﺎرﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺒ و ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔ اﻓﺮاد را ﺗﺤﻮﻟ ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺒﺨﺸﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
اﻣﺴـﺎل ﺑـﺮای ﺑـﺎزار ﺧﺎورﻣﯿـﺎﻧﻪ و ﻧﯿـﺰ ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـ ﺑﺴـﯿﺎر ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﯿـﺰ ﺷـﺪه ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ ﺣﻤﻼت
ﺳــﺎﯾﺒﺮی ﻣﺮﮔﺒــﺎری آﻏــﺎز ﺷــﺪه اﻧــﺪ در ﻧﺘﯿﺠــﻪ اﯾــﻦ ﺑــﺎزار از ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺑــﺰرگ در ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ﺑــﻪ ﻃــﻮر
ﭼﺸﻤﯿﺮی ﭘﯿﺸ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در دور ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ،ﺗﻌﺪاد ﻏﺮﻓﻪ ﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی 10
درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﺘﺮﺳ 2017 ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺠﺎت
اﯾﻨﺘﺮﺳـ 2018 در اﯾـﻦ دوره ،ﺑـﺮای ﺳـﻮﻣﯿﻦ ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟ ،ﭘـﺎوﯾﻠﯿﻮن ﻃﺮاﺣـ اﯾﻤـﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن ﻫـﺎ را

ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺣﻮزهی ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺠﺎت در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ،
ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻋﻼم ﻫﺸﺪار ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺠﺎت .ﺑﺮﺧ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﻓﻪ دار در اﯾﻦ

دوره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.Apollo، Fike، Honeywell، Hochiki، Kidde، Scott :

اﯾﻤﻨ و ﺳﻼﻣﺖ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺎﻣـﻞ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸﺘـﺮ اﯾﻤﻨـ زﻧـﺪﮔ ﺑﺸـﺮ ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪ داﺋﻤـ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎرت و آﻣـﻮزش ﻣﻘـﺮرات و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ از اﻧﻮاع رﯾﺴ ﻫﺎ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻮارد در اﯾﻨﺘﺮﺳ 2018 ﻣﺸﻬﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ اﯾﻤﻨ و ﺳﻼﻣﺖ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼ ،اﯾﻤﻨ در
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎر ،ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﮐﺎر ،ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﺎر ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻮﺷﯿﺪﻧ و
…

اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻠﯿﺴ
ﺑﺨــﺶ اﻣﻨﯿــﺖ داﺧﻠــ و ﺗﺠﻬﯿــﺰات ﭘﻠﯿﺴــ ﻧﻤﺎﯾﺸــﺎه اﯾﻨﺘﺮﺳــ ،ﺑــﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒــﺎﻧ ﭘﻠﯿــﺲ دوﺑــ ﺑــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ی
ﻣﺤﺼﻮﻻت و راﻫﺎرﻫﺎﯾ در ﺣﻮزه ی اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠ ،ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗ و ﻗﻀﺎﯾ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻮاﻧﻮردی اﺧﺘﺼﺎص دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﮔﺮدد ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺷﺎره ﮐﺮد :راه ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ،اﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ ،ﭘﻮﺷﺎک و ﺧﻮدروﻫﺎی
زرﻫ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوره در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ و راﻫﺎرﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ
ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ) (IoTو ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﯾ
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﯿﺰه ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﯿﺰﯾ و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
اﯾﻨﺘﺮﺳ 2018 اراﺋﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

