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Mezinárodní společné stánky prezentují inovační
kulturu pro budoucnost mobility
Postup digitalizace, e-mobilita a renesance kolejnic jsou pouze některá z hlavních
témat veletrhu InnoTrans 2020. Na ploše téměř 9.500m² nabízí na veletrhu
odbornému publiku 38 společných stánků z 20 různých národností rozsáhlé náhledy
do supermoderní mobility. Společné stánky se nachází mimo jiné v CityCube, v
pavilonech 7.2a, 7.2b, 7.2c, 9,10.2, 11.1, 11.2.a v pavilonech 25 a 26. V pavilonech
7.2a-c a v pavilonu 11.2 se nachází výhradně společné stánky. Japonský svaz
JORSA prezentuje exkluzivně svůj společný stánek v pavilonu 7.2a.
Německé společné stánky sází na mezinárodní kooperaci jako inovační motor
S více než 1.200m² výstavních ploch v pavilonu B v CityCube nabízí region hlavního
města Berlín-Brandenburg možnost mnoha vystavovatelům z této oblasti přesvědčit
návštěvníky z řad odborníků o svých kvalitách.
„Německý region hlavního města prezentuje v rámci společného stánku na veletrhu
InnoTrans 2020 zhruba 80 vystavovatelů z Berlína a Brandenburgu. Velký zájem
signalizuje význam regionu hlavního města jako místa dopravní techniky. Stánek
bude výlohou výkonnosti a inovační sílu podniků z oblasti hlavního města. Svoje
kompetence předvede především železniční doprava v oblastech technologie vozidel,
infrastruktury a železničního provozu s cílem iniciovat perspektivní kooperace v
tuzemsku i v zahraničí“, uvádí Dajana Pefestorff, projektová manažerka zahraničního
obchodu společnosti Europa-Service, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg
GmbH.
Thomas Horn, jednatel společnosti Wirtschaftsförderung Sachsen, také potvrzuje
ekonomický význam veletrhu InnoTrans pro region Sasko: „Sasko patří v Německu ke
třem hlavním centrům techniky kolejových vozidel – se silnými hráči jako jsou firmy
Goldschmidt Thermit, Bombardier a RailMaint. Proto se saské společnosti v oblasti
železniční techniky veletrhu InnoTrans jednoduše musí zúčastnit. Náš společný
firemní stánek získá v Berlíně úžasné jeviště a technologicky silné středně velké
společnosti mohou ukázat, že jsou inovativní páteří této branže“. Společný stánek
Wirtschaftsförderung Sachsen v pavilónu 7.2b vykazuje s 29 vystavovateli nárůst
oproti počtu vystavovatelů na veletrhu InnoTrans 2018.
Společné stánky vytváří prosperující synergie
„Společnost Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V. je na veletrhu InnoTrans již
od začátku zastoupena společným stánkem, z kterého se na veletrhu postupně
vytvořilo místo pro setkávání zástupců branže, který nabízí i menším firemním členům
možnost prezentace v odpovídajícím rámci. Dále je možné rozložit množství
rozdílných úkolů při organizaci veletržní prezentace na více ramen a využít
synergických efektů ze zkušeností ostatních partnerů stánku. Ale výhody to má i pro
návštěvníky – tímto způsobem lze na jednom místě informovat kompaktně o
nejrozmanitějších nabídkách“, říká Bernd Kaiser, hlavní jednatel společnosti
Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., která bude vystavovat v pavilonu 25.
Velká Británie čelí Brexitu pomocí velké veletržní prezentace
S více než 600 metrů čtverečních vystavovací plochy v pavilonech 2.2,11.2 23
prezentuje britské železniční sdružení RIA tři vystavovatelské stánky, čímž britské
sdružení rozšířilo svoji vystavovatelskou plochu o více než 100 metrů čtverečních v
porovnání s veletrhem InnoTrans 2018.
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Francouzské společnosti se zaměřují na trvale udržitelnou mobilitu
V pavilonech 3.2 a 11.2 zaměřují francouzské společné stánky Business France
pozornost na změnu mobility. „Železniční oblast jak ji známe se právě mění.
Vzhledem k digitalizaci železnice a zásadních trendů týkajících se intermodality a
mobility se představitelé francouského železničního sektoru koncentrují ve svých
strategiích na inovaci. Se svým mezinárodně uznávaným know how a svou
kompetencí je Francie se svým obratem zhruba 4 miliardy Euro na druhém místě v
Evropě a na třetím místě na celosvětových trzích“, uvádí Clémentine Vallet,
projektová vedoucí operativních aktivit. Dále Vallet zdůrazňuje význam veletrhu
InnoTrans pro tuto branži: „Veletrh InnoTrans, který je hybnou silou železniční branže
a inovace pro trvale udržitelnou mobilitu, nabízí možnost zvýšit atraktivitu
francouzských společností využitím mezinárodních sítí“.
Poprvé společný stánek z Malajsie
V pavilonu 11.2. poprvé prezentuje společný stánek Malajsie. Pro malasijský svaz
Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) bylo rozhodnutí o
společné prezentaci na veletrhu InnoTrans již dlouhodobě plánovaným cílem.
„Malajsie se poprvé v Berlíně zúčastní veletrhu InnoTrans, kde letos představíme 10
malajsiských společností železničního průmyslu. Vývoj a růst malajsijského
železničního průmyslu předčil v posledních letech všechna očekávání. Místní
železniční průmysl se rozvíjel a dosáhl mezinárodních standardů a uznání. Účast
svazu Malaysia na veletrhu InnoTrans by měl svazu pomoci zaujmout místo solidního
partnera v oblastech engineering, procurement, výstavba a uvedení do provozu
(EPCC) pro mezinárodní výrobce originálních dílů (OEM). MATRADE vytvořil strategii
pro poskytnutí silného impulzu tím, že bude společnosti podporovat v demonstrování
svých možností na renomovaných mezinárodních veletrzích jako je InnoTrans v
Berlíně“, uvádí Badrul Hisham Hilaly, Trade Comissioner MATRADE Frankfurt.
Aktuální informace o veletrhu InnoTrans najdete nyní kromě na Twitteru také na
novém profilu veletrhu InnoTrans na LinkedIn.
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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