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InnoTrans 2020: Yeni konu alanı Mobility+ ağ
bağlantılı mobilitenin geleceği için çığır açan
eğilimler belirliyor
S-Bahn ile şehir merkezine gidip, oradan e-scooter, kiralık bisiklet veya araba
paylaşımı ile devam edin, her şey bir uygulama aracılığıyla rezerve edilebiliyor - ağa
bağlı mobilite, toplu taşımayı daha verimli, konforlu ve böylece müşteri dostu yapmak
için birçok fırsat sunuyor. Bu süreçte, “son milin” alanı önem kazanıyor, bu da
yolcuları bir sonraki tren istasyona değil aynı zamanda son varış noktasına götürüyor.
Yeni Mobility + konu alanıyla InnoTrans, özellikle ek mobilite hizmetleri sağlayıcılarına
yönelmektedir. Mobility +, Toplu Taşıma segmenti kapsamında, herseyin paylaşıldığı
mobilite, kombine mobilite ve dijital mobilite platformları etrafında döndüğü yeni bir
konudur. InnoTrans Direktörü Kerstin Schulz'a göre: "Dünyanın en büyük ulaşım
teknolojisi fuarı InnoTrans, intermodal konseptler ve sistemler sunuyor ve bu sayede
teklifleri sunmak için ideal bir platformdur. Burada uluslararası taşımacılık şirketleri,
taşımacılık birlikleri ve kamu idarelerinin yanı sıra dünyanın her yerinden yüksek
kalitede bir profesyonel izleyici ile bulaşabilemektesiniz. InnoTrans, mobilite endüstrisi
lideridir - mobilite sektöründe yer almak isteyen yeni oyuncular için oldukça ideal bir
yerdir.
Yeni sergi alanı, Salon 7.1'deki Toplu Taşıma segmentine entegre edilecek ve
galasını yaklaşmakta olan InnoTrans'ta kutlayacak. İlgilenen katılımcılar 20 Eylül 2019
tarihine kadar Mobility + alanında bir Stant rezervasyonu yaptırabilir.
InnoTrans hakkında
InnoTrans, iki yılda bir Berlin'de düzenlenir ve trafik mühendisliği alanında uluslararası
en önemli fuardır. Son düzenlenen fuarda, 149 ülkeden gelen 153.421 profesyonel
ziyaretçi, 61 ülkeden gelen ve ürünlerini sergileyen 3.062 firmanın global demir yolu
sanayisindeki yenilikçi ürünleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. InnoTrans'ın beş fuar
segmentinin arasında Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport,
Interiors ve Tunnel Construction yer almaktadır. InnoTrans'ın organizatörü Messe
Berlin'dir. 13. InnoTrans, 22 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Berlin Fuar Merkezi'nde
gerçekleştirilecektir.. www.innotrans.com internet adresinde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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