InnoTrans 2020 | od 22 do 25 września 2020 r.

PRESS RELEASE
September 24, 2019

InnoTrans 2020: Wspólne stawianie czoła
wyzwaniom związanym z mobilnością
Na rok przed otwarciem trzynastych targów InnoTrans, które odbędzie się 22.09.2020
r. cała powierzchnia wystawiennicza jest już zarezerwowana we wszystkich
obszarach tematycznych. Jedną z przyczyn utrzymującego się ogromnego
zainteresowania jest obecny proces zmian w dziedzinie mobilności.
Przyjazne dla klimatu rozwiązania transportowe będą jednym z kluczowych tematów
zbliżających się targów InnoTrans. Osoby podróżujące autobusem lub pociągiem
przyczyniają się do mniejszej o dwie trzecie emisji CO2 niż osoby podróżujące
samochodem. Gdyby tylko jeden procent niemieckich kierowców zrezygnował ze
swoich samochodów i zamiast tego korzystał z transportu publicznego, to Niemcy
emitowałyby o milion ton mniej dwutlenku węgla rocznie. InnoTrans, jako wiodące
targi techniki transportowej, zajmują się tym ważnym tematem i podczas imprezy
otwierającej pod tytułem "Przyszłość mobilności w czasach zmian klimatycznych"
oferują przestrzeń dla wymiany informacji między wystawcami, odwiedzającymi targi
specjalistami, stowarzyszeniami i politykami. Wymiana ta jest szczególnie bogata
dzięki licznym nowym wystawcom zagranicznym prezentującym swoje innowacyjne
rozwiązania na targach InnoTrans 2020.
Po raz pierwszy Evobus, największa europejska spółka zależna Daimler AG oraz
BYD, chiński lider rynku elektromobilności, zaprezentują międzynarodowej
publiczności na targach InnoTrans swoje autobusy elektryczne. Inni wystawcy, którzy
na wystawie autobusów (Bus Display) zaprezentują e-busy to VDL Bus & Coach,
Ebusco, E-Bus Cluster, Ferrovie dello Stato, K-Bus i Ziehl-Abegg.
- Dzięki zagranicznym i innowacyjnym wystawcom targi InnoTrans działają jako
platforma wymiany informacji oferująca przestrzeń do wspólnego stawiania czoła
wyzwaniom mobilności. W szczególności duże zainteresowanie i rejestracja wielu
nowych wystawców zagranicznych wyraźnie pokazuje, jaką wartość dodaną targi
InnoTrans oferują dla wymiany w branży mobilności -, mówi Kerstin Schulz, dyrektor
targów InnoTrans.
Nowością na targach InnoTrans 2020 jest zakres tematyczny Mobility+ (Mobilność+),
w którym targi InnoTrans zwracają się szczególnie do dostawców usług
uzupełniających w dziedzinie mobilności. Mobility+ (Mobilność+) to nowy temat w
segmencie Public Transport (transport publiczny), gdzie wszystko kręci się wokół
wspólnej mobilności, mobilności kombinowanej i cyfrowych platform mobilności.
Zainteresowanie nowym tematem stopniowo wzrasta. Dzięki ViaVan, cantamen oraz
MotionTag i ZEITMEILEN pierwsi znani wystawcy są już obecni.
Nowością w 2020 r. będzie również wykorzystanie otwartej w sierpniu hali targowej
hub27. Mająca powierzchnię 10 000 m², około półtora boiska do piłki nożnej, hub27
jest jedną z największych hal bezkolumnowych w Europie. Nowa hala, która pomieści
segment Technologia kolejowa (Railway Technology), jest optymalnie zintegrowana z
wydarzeniami targowymi InnoTrans dzięki bezpośrednim połączeniom z halami 1 i 25.
Aktualne informacje na temat targów InnoTrans są już dostępne na Twitterze oraz na
nowej stronie InnoTrans LinkedIn.
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
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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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