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Czyste pociągi przyciągają pasażerów – InnoTrans i
CMS Berlin skupiają przedstawicieli branży
komunikacyjnej i sprzątającej.
Rząd federalny chce podwoić liczbę pasażerów kolei do 2030 r. Czyste stacje i
pociągi to podstawowe kryteria jakości. Są one decydującymi czynnikami
wpływającym na zadowolenie pasażerów. 25 września 2019 r. odbędzie się Mobility
Cleaning Circle, dlatego InnoTrans wraz z Międzynarodowymi Targami Branży
Sprzątającej CMS Berlin – Cleaning.Management.Services. oferuje platformę dialogu,
która skupia przedstawicieli obu sektorów.
Na tej ekskluzywnej imprezie networkingowej renomowani przedstawiciele branży
komunikacyjnej spotkają się z wystawcami CMS z branży sprzątającej. Wśród firm z
branży komunikacyjnej są BVG, DB Services GmbH, Deutsche Bahn AG, Hamburger
Hochbahn AG, Kölner Verkehrsbetriebe AG, MÁV-Start Zrt. (Węgry), metronom
Eisenbahngesellschaft mbH, NMBS/SNCB (Belgia), Stuttgarter Straßenbahnen AG i
port lotniczy Incheon (Korea).

„Pasażer znajduje się w centrum świata komunikacji. Czy to w lokalnym transporcie
publicznym, czy też w przypadku dalekich podróży, czyste stacje i pociągi są
istotnymi czynnikami wpływającymi na dobre samopoczucie pasażerów. W ramach
Mobility Cleaning Circle oferujemy unikalną platformę do skutecznej komunikacji
dwóch branż” – mówi Kerstin Schulz, dyrektor InnoTrans.

Wyjątkowe wydarzenie B2B obejmuje specjalistyczny program wsparcia oraz
bezpośrednią możliwość nawiązania kontaktu z czołowymi międzynarodowymi
przedstawicielami branży sprzątającej. Zwiedzając targi z przewodnikiem będzie
można zobaczyć praktyczne przykłady na terenach otwartych i zaprowadzi
zainteresowanych zwiedzających do wystawców CMS, którzy zaprezentują swoją
ofertę produktów do sprzątania w sektorze komunikacji.
Zainicjowanie Mobility Cleaning Circle w 2017 r. pokazało ogromne zapotrzebowanie
na dialog między tymi dwoma sektorami.

Po udanym pierwszym wydarzeniu w 2017 roku, zainteresowanie tegoroczną edycją
jest duże: „W dzisiejszym świecie komunikacji, atrakcyjne dworce kolejowe są
istotnym czynnikiem dla klienta. Potrzebujemy wysokiej jakości obiektów i najlepszej
obsługi. Nasi dostawcy usług mogą aktywnie i kreatywnie się do tego przyczynić. Nasi
pasażerowie i goście powinni cieszyć się z odwiedzin na stacjach, gdzie oferuje się
im wysokiej jakości usługi, czystość i bezpieczeństwo” – mówi Uwe Günther, CPO w
Deutsche Bahn AG.

Na rozpoczęcie Mobility Cleaning Circle odbędzie się dyskusja panelowa na temat
wyzwań i możliwych rozwiązań dla tematu „Sprzątanie w sektorze komunikacyjnym”.
Dyskusja panelowa skoncentruje się na szczególnych wymaganiach firm
transportowych w stosunku do przemysłu sprzątającego i usługodawców, jak również
na szczególnych cechach przetargów dotyczących usług sprzątania w sektorze
komunikacyjnym. Temat omówią: Manfred Kloesgen, Dyrektor ds. zakupów maszyn,
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urządzeń mechanicznych i materiałów, Deutsche Bahn AG; István Schwartz,
Wiceprezes i Chief Executive Officer MÁV-Start Zrt., Węgry; Anton Sørensen, Senior
Vice President Global Products and Services – Head of Product Excellence and
Quality, Nilfisk; oraz dr Christine Sasse, Członek zarządu, dr Sasse AG.

Praktyczne rozwiązania, takie jak specjalne odkurzacze lub środki czyszczące do
usuwania zabrudzeń i graffiti, zostaną zademonstrowane przez wystawców CMS na
dwóch autobusach komunikacji miejskiej BVG i Havelbus pomiędzy halami 1.2 i 3.2.
Dodatkowe informacje na temat uczestników Mobility Cleaning Circle dostępne są na
stronie internetowej
https://www.innotrans.com/de/Besucher/Events/MobilityCleaningCircle/ lub na Virtual
Market Place®.

Nowością w 2019 r. jest również Mobility Cleaning Point:
Dzięki oznaczeniu Mobilty Cleaning Point w Virtual Market Place®, w przewodniku
CMS, w planie hali, w aplikacji CMS Berlin App i na stoisku targowym, odwiedzający
targi mogą szybko zidentyfikować właściwą osobę kontaktową w temacie „Sprzątanie
w branży komunikacyjnej”.

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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