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Internationale gemeenschappelijke stands
presenteren de innovatiecultuur voor de toekomstige
mobiliteit
De vooruitgang van de digitalisering, e-mobiliteit en de renaissance van het spoor zijn
slechts enkele van de belangrijkste onderwerpen op de InnoTrans 2020. Op een
oppervlakte van ruim 9.500m2 bieden 39 gemeenschappelijke stands uit 20
verschillende landen de bezoekers uitgebreid inzicht in de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van mobiliteit. De gemeenschappelijke stands bevinden zich onder
andere in de CityCube, de hallen 7.2a, 7.2b, 7.2c, 9, 10.2, 11.1, 11.2 evenals in de
hallen 25 en 26. De hallen 7.2a-c en hal 11.2 bevatten uitsluitend
gemeenschappelijke stands. De Japanse vereniging JORSA presenteert exclusief
haar gemeenschappelijke stand in hal 7.2a.
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De Duitse gemeenschappelijke stands richten hun aandacht op de
internationale samenwerking als drijvende kracht achter innovatie
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Met meer dan 1.200m2 tentoonstellingsruimte in hal B in de CityCube biedt de
hoofdstedelijke regio Berlijn-Brandenburg tal van exposanten uit de regio de
mogelijkheid het publiek op de InnoTrans te overtuigen van hun mogelijkheden.
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“De Duitse hoofdstedelijke regio presenteert in een gemeenschappelijke stand op de
InnoTrans 2020 ongeveer 80 exposanten uit Berlijn en Brandenburg. De grote
belangstelling duidt op het belang van de hoofdstedelijke regio als locatie voor
vervoerstechnologie. De stand wordt gebruikt als showcase voor de performance en
innovatiekracht van ondernemingen uit de hoofdstedelijke regio. Met name de
spoorwegindustrie bewijst haar kennis op het gebied van de voertuigtechnologie,
infrastructuur en de exploitatie van spoorwegen met het doel een toekomstgerichte
samenwerking met het binnen- en buitenland op gang te brengen.”, aldus Dajana
Pefestorff, Projectmanager Buitenlandse Handel, Europa-Service,
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH.
Thomas Horn, directeur van Wirtschaftsförderung Saksen, constateerde tevens het
economische belang van de InnoTrans voor de regio Saksen. “Saksen behoort in
Duitsland tot de top 3 centra voor technologie voor spoorvoertuigen met grote namen
als Goldschmidt Thermit, Bombardier en RailMaint. De InnoTrans is derhalve een
‘must’ voor de Saksische spoorwegmaatschappijen. Onze gemeenschappelijke stand
krijgt in Berlijn een groots podium en de technologisch sterke middelgrote
ondernemingen kunnen laten zien dat zij de innovatieve ruggengraat van de industrie
zijn.” De gemeenschappelijke stand van Wirtschaftsförderung Sachsen in hal 7.2b
registreert ten opzichte van het aantal exposanten op de InnoTrans 2018 met 29
exposanten een significante toename.
Gemeenschappelijke stands zorgen voor florerende synergieën
“De Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V. is vanaf het eerste moment op de
InnoTrans vertegenwoordigd met een gemeenschappelijke stand, die zich op de
beurs inmiddels heeft ontwikkeld tot een ontmoetingsplaats voor de hele sector.
Hierdoor krijgen ook kleinere deelnemende ondernemingen de kans om zich in een
passende omgeving te presenteren. Bovendien kunnen de diverse werkzaamheden
die aanwezigheid op een beurs met zich meebrengt over meerdere schouders
worden verdeeld en kan er worden geprofiteerd van de ervaringen van de respectieve
standpartners. Maar ook voor bezoekers zijn er voordelen - zij kunnen op één plek
compacte informatie over het gevarieerde aanbod krijgen”, zegt Bernd Kaiser,
directeur van de Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., die in hal 25 hun stand
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hebben.
Groot-Brittannië trotseert de Brexit met een sterke aanwezigheid op de beurs
Met meer dan 600 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte in de hallen 2.2, 11.2
en 23 presenteert de British Railway Association RIA drie gemeenschappelijke
stands. Daarmee breidt de British Railway Association in vergelijking met de
InnoTrans 2018 haar tentoonstellingsruimte met meer dan 100 vierkante meter uit.
Franse ondernemingen richten zich op duurzame mobiliteit
In de hallen 3.2 en 11.2 wordt in de Franse gemeenschappelijke stand van Business
France aandacht geschonken aan de transformatie van de mobiliteit: “De
spoorwegsector zoals wij die kennen is aan het veranderen. Gezien de digitalisering
van de spoorwegen en de belangrijke tendensen op het gebied van intermodaliteit en
mobiliteit plaatsen de partijen in de Franse spoorwegsector innovatie in het
middelpunt van hun strategie. Met hun wereldwijd erkende knowhow en expertise
staat Frankrijk met een omzet van ongeveer 4 miljard Euro op de tweede plaats in
Europa en op de derde plaats in de wereldmarkt”, zegt Clémentine Vallet,
projectmanager operationele activiteiten. Verder benadrukt Vallet het belang van de
InnoTrans voor de sector: “De InnoTrans, de drijvende kracht achter de
spoorwegsector en innovatie voor duurzame mobiliteit, biedt zo de mogelijkheid om
de aantrekkingskracht van Franse ondernemingen via alle internationale netwerken te
vergroten”.
Eerste gemeenschappelijke stand uit Maleisië
In hal 11.2 presenteert Maleisië zich voor het eerst met een gemeenschappelijke
stand. Voor de Maleisische vereniging Malaysia External Trade Development
Corporation (MATRADE) is het besluit om samen op de InnoTrans vertegenwoordigd
te zijn lange tijd een streefdoel geweest. “Maleisië neemt voor de eerste keer deel
aan de
InnoTrans. Dit jaar worden 10 Maleisische ondernemingen uit de spoorwegindustrie
geïntroduceerd. De ontwikkeling en groei van de Maleisische spoorwegindustrie in de
afgelopen jaren heeft de verwachtingen zeker overtroffen. De lokale
spoorwegindustrie heeft zich sterk ontwikkeld en een internationale standaard en
erkenning verworven. De deelname van Maleisië op de InnoTrans heeft tot doel
Maleisië als een geloofwaardige partner op het gebied van Engineering,
Procurement, constructie en inbedrijfstelling (EPCC) voor de internationale
fabrikanten van originele apparatuur (OEM) te positioneren. MATRADE heeft een
strategie ontwikkeld om de spoorwegindustrie in het land een krachtige impuls te
geven door bedrijven aan te moedigen hun mogelijkheden te demonstreren op
prestigieuze beurzen zoals de InnoTrans in Berlijn.”, aldus Badrul Hisham Hilaly,
Trade Commissioner van MATRADE Frankfurt.
Actuele informatie over de InnoTrans is vanaf nu naast Twitter ook beschikbaar via de
nieuwe InnoTrans LinkedIn-site.
Over de InnoTrans
De InnoTrans is de meest toonaangevende internationale beurs voor
vervoerstechnologie, die iedere twee jaar in Berlijn 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 2020. Meer informatie vindt u
online onder www.innotrans.com.
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