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CMS Berlin e InnoTrans enviam convites para o
Mobility Cleaning Circle
Evento de networking exclusivo sobre o tema "Limpeza no setor da
mobilidade" no dia 25 de setembro de 2019, em Berlim
A Messe Berlin anuncia um evento de networking exclusivo com participação de
membros importantes do setor para a CMS Berlin 2019 (24 a 27 de setembro), a feira
comercial internacional da indústria de limpeza: no dia 25 de setembro, após o
grande sucesso da primeira edição em 2017, o Mobility Cleaning Circle voltará a
ocorrer no centro de exposições de Berlim. Para o evento, a Messe Berlin irá
aproveitar o seu know-how enquanto organizadora das feiras comerciais
internacionais InnoTrans e CMS Berlin para reunir os principais decisores nacionais e
internacionais para discutir o tema "Limpeza no setor da mobilidade". Foram
convidados representantes de empresas de transporte internacionais, bem como os
respetivos compradores. O evento B2B personalizado inclui, entre outras atividades,
uma visita à feira com exemplos práticos ilustrativos, um programa-quadro técnico e
a oportunidade de entrar diretamente em contacto com dirigentes internacionais da
indústria de limpeza. O objetivo é promover o diálogo entre empresas de transporte,
a indústria ferroviária e a indústria de limpeza.
Markus Asch, Presidente da Associação Profissional de Sistemas de Limpeza da
VDMA, salientou a importância do Mobility Cleaning Circle na CMS Berlin 2017: "É
bom quando verificamos que a indústria ferroviária e a indústria de limpeza se
continuam a aproximar e quando conseguimos demonstrar de forma clara como as
novas tecnologias e soluções digitais podem tornar os processos operacionais nos
comboios e nos autocarros mais produtivos."
Na primeira edição, participaram representantes da indústria ferroviária da Alemanha
(DB AG, DB Services GmbH, Hamburger Hochbahn, Stuttgarter Straßenbahnen AG,
etc.), Itália (Ferrovie dello Stato - Trenitalia Spa), Coreia (SEOUL METRO/Urban
Railway R&D Center), Nova Zelândia (Transdev), Países Baixos (NedTrain), Húngria
(MÀV) e Rússia (Joint Stock Company Federal Passenger Company), entre outros. A
organização deste encontro foi "de alta qualidade", afirmou Stanislav Zotin da
Russian Railways. Ofereceu-lhe e aos seus colegas a oportunidade de conhecer
empresas, máquinas e produtos de limpeza adaptados às necessidades da sua
profissão.
A limpeza e a higiene representam importantes fatores de concorrência para as
empresas ferroviárias e de infraestruturas. Para além da pontualidade e dos serviços,
os viajantes e passageiros contam com comboios limpos e com estações de comboio
e apeadeiros asseados. A CMS 2019 irá apresentar uma visão geral abrangente do
mercado relativamente às soluções de limpeza inovadoras disponibilizadas pela
indústria. Os respetivos expositores estarão devidamente identificados. Graças à
marca Mobility Cleaning Point no Virtual Market Place®, no CMS Guide, na planta
dos pavilhões, na aplicação da CMS Berlin e nos expositores, os visitantes
profissionais conseguem perceber rapidamente quais são as pessoas de referência
adequadas para discutir o tema da limpeza no setor da mobilidade.
Mais informações sobre o Mobility Cleaning Circle aqui.
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