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PAMERAN KONSTRUKSI INDONESIA 2015

Latar Belakang
Pameran Konstruksi Indonesia 2015 merupakan ajang yang sudah berjalan sejak tahun 2003,
pagelaran ini dimaksudkan untuk mempererat kerjasama dan mengembangkan lini bisnis baru
antar sesama stakeholder, serta mendorong komunitas konstruksi dan penyedia jasa untuk
melakukan transfer knowladge teknologi konstruksi terbarukan yang ramah lingkungan. Event
ini pun sebagai wadah bertukar informasi, membahas isu strategis tentang jasa konstruksi di
Indonesia dengan seluruh pelaku bidang Industri Konstruksi, produsen alat berat dan material
serta teknologi konstruksi.
Selain itu, Pameran Konstruksi Indonesia 2015 memberikan kesempatan strategi percepatan
pertumbuhan industri konstruksi, serta untuk mempromosikan dan memperlihatkan berbagai
studi kasus pembangunan infrastruktur dalam mendukung sektor konstruksi indonesia
menjadi lebih unggul, mandiri dan berdayasaing.
Beberapa Alasan Untuk Berpartisipasi di Pameran Konstruksi Indonesia 2015
 Pemeran Konstruksi Indonesia merupakan pameran produk, peralatan dan teknologi
terbaru sektor konstruksi.
 Pada pagelaran ini anda dapat bertemu dengan para kontraktor besar Indonesia &
mengetahui potensi investasi modal, material dan peralatan, serta sebagai ajang perluasan
jaringan dengan pengambil keputusan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat, Dinas terkait dari 34 provinsi di Indonesia.
 Kemudian anda dapat menemukan potensi pasar, peluang dari sektor konstruksi
infrastruktur Indonesia, serta dapat mencari mitra dan perwakilan potensi dan semua
anggota asosiasi, pengusaha, pemilik & rental alat-alat berat di Indonesia.
Para partisipan berpeluang mendapatkan keuntungan dari nilai yang ditawarkan oleh
penyelenggara melalui :
 Membantu bertemunya antara calon pembeli dan para eksibitor dan juga produk-produk
yang ditawarkan oleh eksibitor kepada pembeli potensial,
 Hosted buyer programme bagi pembeli VIP yang diidentitifikasi oleh para eksibitor utama.
Kegiatan Pameran Konstruksi Indonesia akan berlangsung pada tanggal 4 – 6 November 2015
di Jakarta Convention Center, berbarengan dengan event lain dengan tajuk Indonesia
Infrastructure Week 2015 (IIW’2015) yang terdiri dari event : Indonesia International
Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE 2015), Airports & Aviation Indonesia 2015,
serta Connect Expo Comm Indonesia 2015.
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