
 

 2017 للمطارات الحقيقية التجربة A-CDM :تنفيذ

 

  

 , (تي) عزيزي

 التعاوني القرار صنع الشبكات وإقامة المتميزة الممارسات ألفضل المقبلة التدريبية للدورة التسجيل

 .محدودة المقاعد ولكن مفتوحا زال ما 2017 للمطارات يقيةالحق للمطار: التجربة

 

 للحصول لندن وسط في نوعها من فريدة ندوة من 2017 أبريل 21 إلى 19 من واستفد اليوم اشترك

 في التجريبية األيادي وانضم إلى A-CDM للمطار التعاوني القرار صنع لتطبيق حقيقية تجربة على

 :أسفله والمتحدثين المندوبين رفقة المحاضرة

 

 إلقامة الضيافة حصريةو لندن مطار عمليات لمركز الجولة هي الحدث من أساسي جزء

 .لقطاعا منالمزودين  ضيوف مع الشبكات

CDM -: A وإدارة الطاقة لجويا النقل حركة تحسين إلى تهدف 2017 للمطارات الحقيقية التجربة 

 المثلى االستفادةو بالمواعيد االلتزام تحسين التأخيرات، تخفيض طريق عن المطارات في ةاالستيعابي

 .الموارد من
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A-CDM (هيثرو، برشلونة، كوبنهاجن لدن مثال) أوروبا في مطار 20 في مفعل اآلن هو. 

 CDM-: Aتطبيق واقعب المتعلقة العملية الخبرات تبادل سيتم 2017 رنامجب خالل من

 الحقيقية؟ الفوائد وما هي الحقيقية التكاليف هي ما -
 تستغرق؟ الوقت من كم -
 'سياسة' شريكال مع التعامل -
 الداخلي التنمية حل مع A-CDM نظام بين مقارنة -

 
 لنظام التحول إمكانية وشركاؤهم يدرسون األوروبية المطارات والمزيد من المزيد

. A-CDM من ستقلع بأروبا الجوي المرور حركة% 50 ،2018 عام بحلول أن المتوقع من و 

 للغاية بسيط ثمن بمثابة يعد أيام لثالثة إلينا االنضمام فإن بينهم، من كنت إذا A-CDM. مطارات 

 .الكبرى الخطوة في الشروع قبل

 مدينة في للقائكم جدا متحمسين. اإللكتروني البريد أو الهاتف عبر بنا االتصال المرجو المعلومات، من للمزيد

  الخريف فصل لندن

 

 ،التحيات أطيب

  ضريف الشرڭي عدنان

GTI Aviation Training  

Suites 33-36 Barton Arcade 

Manchester 

M3 2BH 

United Kingdom 

tel: +44 161 359 3221 

mob: +44 792 100 4252 

  info@gtiaviationtraining.co.ukmail:  

  www.gtiaviationtraining.co.ukweb:  

http://www.gtiaviationtraining.co.uk/media/video:  

2017 London Hilton Metropole Events: 

Airport Collaborative Decision Making 201721 April 2017  -19  - 

Airport Sales & Marketing 201725 May 2017  -23  - 

Advanced Airport Operations 201716 June 2017  -12  - 

Ground Handling Management 201727 October 2017  -23  - 

 Maximizing Airport Revenues 201714 December 2017  -12  - 
 

GTI Aviation Training is the subsidiary of the Global Travel Investments Ltd founded by Mike Howarth, the 
creator of award winning Routes forums and ASM-Global Airport Strategy and Marketing. Previously he worked 
as Hub Management Director for Lufthansa/Business Air and as Airport Development Manager for Manchester 

http://www.gtiaviationtraining.co.ukPlease view more information about the company please visit  Airport Group. 
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