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InnoTrans 2020: Nova área temática Mobility+ define
próximas prioridades para o futuro da mobilidade
interligada
Viajar até ao centro da cidade de comboio suburbano para aí usufruir dos serviços de
aluguer de E-Scooter ou de bicicleta ou de carsharing, tudo reservado através de
uma aplicação – as opções de mobilidade interligadas oferecem várias possibilidades
para tornar o transporte público local mais eficiente, mais confortável e, assim, mais
favorável para os clientes. Com isto, o tema do "quilómetro final" tem ganhado
importância, colocando o foco em levar os passageiros não só até à próxima
paragem, como também até ao destino final.
Com a nova área temática Mobility+, a InnoTrans está a voltar-se, em particular, para
os prestadores de serviços complementares de mobilidade. Mobility+ é um novo
tema do segmento Public Transport (Transporte público), focando-se em assuntos
como Shared Mobility (Mobilidade partilhada), Combined Mobility (Mobilidade
combinada), bem com nas plataformas de mobilidade digitais. "Enquanto maior feira
comercial a nível mundial para engenharia de tráfego, a InnoTrans oferece a
plataforma ideal para apresentar conceitos e sistemas intermodais. Aqui, poderá
encontrar empresas de transporte internacionais, cooperativas de transportes e
administrações públicas, bem como um público especializado de alto nível de todo o
mundo. A InnoTrans serve como janela para o setor da mobilidade. Portanto, é o
local certo para os novos intervenientes que pretendem dar o primeiro passo na
indústria da mobilidade", afirma Kerstin Schulz, diretora da InnoTrans.
A nova área de apresentações será integrada no segmento Public Transport
(Transporte público) no salão 7.1 e celebrará a sua estreia na próxima InnoTrans. Os
expositores interessados ainda podem reservar um stand na área Mobility+ até 20 de
setembro de 2019.

Sobre a InnoTrans
A InnoTrans é a feira líder internacional para engenharia de tráfego que decorre de
dois em dois anos em Berlim. 153 421 visitantes de 149 países participaram nos
últimos eventos em 3062 expositores de 61 países sobre as inovações da indústria
ferroviária global. Os cinco segmentos da feira da InnoTrans incluem Railway
Technology (Tecnologia ferroviária), Railway Infrastructure (Infraestruturas
ferroviárias), assim como Public Transport (Transporte público), Interiors (Interiores)
e Tunnel Construction (Construção de túneis). A organizadora da InnoTrans é a
Messe Berlin. A 13.ª edição da InnoTrans terá lugar de 22 a 25 de setembro de 2020
no centro de exposições em Berlim. Mais informações disponíveis online em
www.innotrans.com.
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