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InnoTrans 2020: Het nieuwe thema Mobility+ legt
baanbrekende accenten voor de toekomst van de
online mobiliteit
Met de metro naar het centrum van de stad pendelen, van daar verder met de escooter, huurfiets of carsharing, allemaal geboekt via een app - online mobiliteit biedt
vele mogelijkheden om het openbaar verkeer efficiënter, comfortabeler en dus
klantvriendelijker te maken. Daarnaast wint het terrein van de “laatste meters” aan
belang, wat de reiziger niet alleen naar het volgende station, maar verder tot het
uiteindelijke reisdoel brengt.
Met het nieuwe thema Mobility+ richt de InnoTrans zich met name op aanbieders van
aanvullende mobiliteitsdiensten. Mobility+ is een nieuw thema binnen het segment
Openbaar Vervoer, waarbij alles om Shared Mobility, Combined Mobility en digitale
mobiliteitsplatforms draait. “De InnoTrans, als 's werelds grootste vakbeurs voor
vervoerstechniek, biedt het ideale platform voor multimodaliteitsconcepten en
systemen, om hun aanbod te presenteren. U treft hier niet alleen internationale
transportondernemingen, transportverenigingen en overheidsdiensten, echter ook
een gespecialiseerd publiek uit de hele wereld. De InnoTrans is de grootste etalage
van de mobiliteitssector - dus precies de juiste plaats voor nieuwe spelers, die zich
blijvend willen vestigen in de mobiliteitssector”, zegt InnoTrans directeur Kerstin
Schulz.
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De nieuwe expositieruimte wordt in het segment Openbaar Vervoer in hal 7.1
geïntegreerd en viert haar debuut op de komende InnoTrans. Geïnteresseerde
exposanten kunnen nog tot 20 september 2019 een stand in de sector Mobility+
reserveren.
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De InnoTrans is de meest toonaangevende internationale beurs voor
vervoerstechnologie, die iedere twee jaar in Belijn plaatsvindt. 153.421 bezoekers uit
149 landen verzamelden op het laatste evenement informatie bij 3.062 exposanten uit
61 landen over de innovaties in de wereldwijde spoorwegindustrie. De vijf
beurssegmenten van de InnoTrans omvatten Railway Technology, Railway
Infrastructure alsmede Public Transport, Interiors en Tunnel Construction.
Organisator van de InnoTrans is de Messe Berlin. De 13de InnoTrans vindt op het
Berlijnse beursterrein plaats van 22 tot 25 september 2019. Meer informatie vindt u
online onder www.innotrans.com.
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