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CMS Berlin a InnoTrans zvou na Mobility Cleaning
Circle
Exkluzivní networkingový event na téma „Čištění v oblasti mobility“ v termínu
25. září 2019 v Berlíně
Veletrhy Berlín informují o konání exkluzivního networkingového eventu v rámi
mezinárodního odborného veletrhu úklidu CMS Berlín 2019 (24.-27.9.) s exkluzivním
obsazením: dne 25.září se po velkém úspěchu prvního ročníku v roce 2017 bude ve
výstavních prostorách v Berlíně znovu konat Mobility Cleaning Circle. Veletrhy Berlín
využívá svého odborného know how jako organizátor mezinárodního odborného
veletrhu InnoTrans a CMS Berlin pro setkání tuzemských i mezinárodních vedoucích
představitelů na téma „Úklid v oblasti mobility“. Pozvánku obdrželi zástupci
mezinárodních dopravních společností a jejich nákupci. Tento B2B event „na míru“
obsahuje mimo jiné návštěvní obhlídku po veletrhu s příklady z praxe, odborný
specifický rámcový program a přímou možnost k navázání kontaktů s mezinárodními
špičkovými zástupci úklidové branže. Cílem je podpořit dialog mezi dopravními
společnostmi, železničním a úklidovým průmyslem.
Markus Asch, předseda odborného sdružení úklidových systémů VDMA, zdůraznil
na veletrhu CMS Berlin 2017 hodnotu Mobility Cleaning Circle: „Je dobře, že se
železnice a úklidový průmysl stále více sbližují a jestliže máme možnost předvést, jak
lze pomocí nových technologií a digitalizovaných řešení nacházet produktivnější
pracovní procesy ve vlacích a autobusech.“
Prvního setkání se mimo jiné zúčastnili zástupci železničního průmyslu z Německa
(DB AG, DB Services GmbH, Hamburger Hochbahn, Stuttgarter Straßenbahnen AG
u.a.), Itálie (Ferrovie dello Stato - Trenitalia Spa), Koreje (SEOUL METRO / Urban
Railway R&D Center), Nového Zélandu (Transdev), Nizozemí (NedTrain), Ungarn
(MÀV), a Ruska (Joint Stock Company Federal Passenger Company). „Velmi
oceňujeme“ především organizaci tohoto setkání, řekl Stanislav Zotin ze společnosti
Ruské železnice. Tato akce umožňuje jemu i jeho kolegům seznámit se s firmami,
stroji a čistícími prostředky určenými přesně pro jeho pracovní oblast.
Čistota a hygiena jsou pro provozovatele železnice a infrastruktury důležitým
konkurenčním faktorem. Cestující očekávají kromě přesnosti a servisu také čisté
vlaky a železnice, a samozřejmě i zastávky a nádraží. Jaká inovativní řešení pro
úklidový průmysl poskytuje Vám ukáže rozsáhlý přehled možností trhu na CMS 2019.
Odpovídající stánky vystavujících budou zvlášť označené.
Díky označení Mobilty Cleaning Point ve Virtual Market Place®, v CMS Guide, v
plánu veletržních pavilónů, v aplikaci CMS Berlin a na stáncích rozezná odborné
publikum velmi rychle správného kontaktního partnera na téma úklidu v mobilní
branži.
Další informace o Mobility Cleaning Circle najdete zde.
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