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Čisté vlaky přitahují cestující – veletrh InnoTrans a
CMS Berlín propojují zástupce odvětví mobility a
úklidových služeb
Spolková vláda chce do roku 2030 počet cestujících vlakem zdvojnásobit. Zásadním
kritériem kvality jsou proto čistá nádraží a vlaky, protože jsou rozhodující pro
spokojenost cestujících. Akcí Mobility Cleaning Circle, která se bude konat 25.září
2019 nabízí veletrh InnoTrans společně s Mezinárodním veletrhem v oboru úklidu
CMS Berlin - Cleaning.Management.Services, platformu pro dialog, která propojí
zástupce obou oborů.
V rámci exkluzivního networkingového se setkají významní zástupci oboru mobility a
vystavovatelé CMS z úklidových služeb. Akce se zúčastní mnoho známých firem z
oblasti mobility, mimo jiné například společnosti BVG, DB Services GmbH, Deutsche
Bahn AG, Hamburger Hochbahn AG, Kölner Verkehrsbetriebe AG, MÁV-Start Zrt.
(Maďarsko), metronom Eisenbahngesellschaft mbH, NMBS/SNCB (Belgie),
Stuttgarter Straßenbahnen AG i Incheon Airport (Korea).

„V centru světa mobility se nachází cestující. Ať už se jedná o městskou nebo
dálkovou přepravu, čistá nádraží a vlaky jsou důležitými faktory pro spokojenost
cestujících. S akcí Mobility Cleaning Circle nabízíme výjimečnou platformu pro
úspěšné propojení dvou různých oborů”, říká Kerstin Schulzová, ředitelka veletrhu
InnoTrans.

Exkluzivní event B2B obsahuje odborně specifický rámcový program a přímou
možnost kontaktu s mezinárodními špičkovými zástupci úklidového oboru. Prohlídka
veletrhu s doprovodem ukáže praktické příklady na volné ploše a přivede zájemce
přímo k vystavovatelům CMS s jejich produktově specifickými nabídkami pro čištění v
oblasti mobility. Při premiéře Mobility Cleaning Circle v roce 2017 se ukázala velká
potřeba bilaterální výměny obou oborů.

Po úspěšné premiéře v roce 2017 je zájem o letošní akci bezesporu stejný: „Atraktivní
nádraží jsou v dnešním mobilním světe důležitým multimodálním centrem pro silný
zážitek zákazníků. Potřebujeme vysokou kvalitu pobytu a ten nejlepší servis, k čemuž
mohou naši poskytovatelé služeb aktivně a kreativně přispět. Naši cestující a hosté by
měli navštěvovat nádraží rádi a najít tam vysoce kvalitní servis, čistotu a bezpečnost“,
říká Uwe Günther, CPO Deutsche Bahn AG.

Na začátku Mobility Cleaning Circle se koná pódiová diskuze na téma výzvy a řešení
pro ”čištění v oblasti mobility”. Zde se vše zaměřuje na speciální požadavky
dopravních společností v čistícím průmyslu a služby, a také specifika výběrových
řízení čistících služeb v oblasti mobility. Diskutovat budou Manfred Kloesgen, vedoucí
nákupu strojů, zařízení a materiálu, Deutsche Bahn AG; István Schwartz, zástupce
prezidenta a Chief Executive Officer společnosti MÁV-Start Zrt., Maďarsko; Anton
Sørensen, Senior Vice President Global Products and Services – Head of Product
Excellence and Quality, Nilfisk; a také Dr. Christine Sasse, představenstvo, Dr. Sasse
AG.
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Praktická řešení, jako jsou speciální vysavače nebo čistící prostředky k odstraňování
nečistot a graffiti, představí vystavovatelé na výstavě CMS mezi halami 1.2. a 3.2 ve
dvou autobusech ÖPNV od BVG a Havelbusem. Další informace o účastnících
Mobility Cleaning Circle najdete na
https://www.innotrans.com/de/Besucher/Events/MobilityCleaningCircle/ nebo ve
Virtual Market Place®.

Novinkou v roce 2019 je také Mobility Cleaning Point:
Označením Mobilty Cleaning Point ve Virtual Market Place®, v CMS Guide, v plánu
hal, v aplikaci CMS Berlin i na výstavních stáncích rychle rozeznají odborní
návštěvníci správnou kontaktní osobu k tématu ”čištění v oblasti mobility”.

O veletrhu InnoTrans
InnoTrans je mezinárodním vedoucím veletrhem pro dopravní techniku, který se koná
pravidelně každý druhý rok v Berlíně. 153.421 odborných návštěvníků ze 149 zemí se
informují na nejmladší akci u 3.062 vystavovatelů ze 61 zemí o inovacích globálního
železničního odvětví. K pěti segmentům veletrhu InnoTrans patří Railway Technology
(železniční technologie), Railway Infrastructure (železniční infrastruktura, dále Public
Transport (veřejná doprava), Interiors (interiéry) a Tunnel Construction (tunelové
konstrukce). Organizátorem veletrhu InnoTrans je společnost Messe Berlin. 13.
veletrh InnoTrans se bude konat 22. až 25. září 2020 ve veletržních prostorách
Messe Berlin. Více informací najdete online na www.innotrans.com.
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