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InnoTrans 2020: Nowy zakres tematyczny Mobility+
(Mobilność+) wyznacza przełomowe trendy w
dziedzinie przyszłości mobilności umożliwianej przez
sieci telekomunikacyjne
Dojazd szybką koleją do centrum miasta, a stamtąd kontynuowanie podróży skuterem
elektrycznym, wypożyczonym rowerem lub samochodem, a wszystkie środki
transportu rezerwowane za pomocą aplikacji – dostępne za pośrednictwem sieci
oferty wynajmu środków lokomocji zapewniają wiele możliwości uczynienia transportu
publicznego bardziej wydajnym, wygodniejszym i tym samym bardziej przyjaznym dla
klienta. Zyskuje przy tym na znaczeniu strefa "ostatniej mili”, która nie tylko prowadzi
pasażera do następnej stacji, ale także do miejsca docelowego.
W ramach nowego zakresu tematycznego Mobility+ (Mobilność+) targi InnoTrans
zwracają się w szczególności do dostawców dodatkowych usług w zakresie
mobilności.Mobility+ (Mobilność+) to nowy temat w segmencie Public Transport
(transport publiczny), gdzie wszystko kręci się wokół wspólnej mobilności, mobilności
kombinowanej i cyfrowych platform mobilności. - InnoTrans, największe na świecie
targi techniki transportowej, oferują idealną platformę dla koncepcji i systemów, które
obejmują wiele środków transportu, umożliwiając prezentację ich oferty. Tutaj
spotykają się międzynarodowe przedsiębiorstwa transportowe, stowarzyszenia
transportowe i administracja publiczna, a także najwyższej klasy specjaliści z całego
świata. Targi InnoTrans jest to stały punkt spotkań branży mobilności - a zatem
właściwe miejsce dla nowych oferentów, którzy chcą zdobyć przyczółek w sektorze
mobilności - , mówi dyrektor InnoTrans Kerstin Schulz.
Nowa powierzchnia wystawiennicza zostanie włączona do segmentu Public Transport
(transport publiczny) w hali 7.1 i będzie świętować swoją premierę na targach
kommenden InnoTrans. Zainteresowani wystawcy do 20 września 2019 r. mogą
jeszcze zarezerwować stoisko w strefie Mobility+ (Mobilność+).

O targach InnoTrans
InnoTrans są to międzynarodowe wiodące targi techniki transportu, które odbywają
się co dwa lata w Berlinie. 153 421 specjalistów ze 149 krajów informowało się
podczas niedawnej imprezy u 3 062 wystawców z 61 krajów o innowacjach
światowego przemysłu kolejowego. Do pięciu segmentów targowych InnoTrans
zaliczają się Railway Technology (Technologia Transportu Kolejowego), Railway
Infrastructure (Infrastruktura Kolejowa), jak również Public Transport (Komunikacja
Publiczna), Interiors (Wyposażenie) oraz Tunnel Construction (Konstrukcja Tuneli).
Organizatorem targów InnoTrans jest firma Messe Berlin. 13. targi InnoTrans odbędą
się w dniach od 22 do 25 września 2020 r. na berlińskim terenie targowym. Więcej
Informacji dostępne jest na stronie www.innotrans.com.
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