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Uluslararası ortak stantlar, mobilitenin geleceği için
bir yenilik kültürü sunuyor
Dijitalleşme, e-mobilite ve demiryollarının Rönesans’ı, InnoTrans 2020'nin ana
konularından sadece birkaçıdır. 20 farklı ülkeden 38 ortak stant, ticaret ziyaretçilerine
9,500 m²'nin üzerindeki bir alanda mobilitenin durumu hakkında kapsamlı bilgiler
sunacak. Ortak stantlar CityCube'de olmak üzere 7.2a, 7.2b, 7.2c, 9,10.2, 11.1, 11.2
salonlarının yanı sıra 25 ve 26 salonlarında da yer almaktadır. Bu kapsamda 7.2a-c
ve 11.2 salonları sadece müşterek stantlar içermektedir. Japon derneği JORSA
sadece salon 7.2a'da ortak standını sunacaktır.
Alman ortak standları, inovasyonun motoru olarak uluslararası işbirliğine
güveniyor
City-Küp'teki B Salonu'nda 1.200 m²'den fazla sergi alanı ile, Berlin-Brandenburg'un
başkent bölgesi, bölgeden çok sayıda katılımcıya InnoTrans'daki uzman kitleyi ikna
etme fırsatı sunuyor.
Avrupa servisi, İş geliştirme Bölümü- Brandenburg GmbH-Dış ticaret proje yöneticisi
Dajana Pefestorff şunu demektedir: “InnoTrans 2020'de Almanya'nın başkent bölgesi,
Berlin ve Brandenburg'dan yaklaşık 80 katılımcıyı ortak stantta sunacaktır. Gösterilen
büyük ilgi, bir trafik teknolojisi lokasyonu olarak başkent bölgesinin önemine işaret
ediyor. Stant, başkentteki şirketlerin performansı ve yenilikçi gücü için bir vitrin olarak
kullanılacaktır. Özellikle demiryolu endüstrisi, Almanya ve yurtdışında geleceğe
yönelik işbirliğini başlatmak amacıyla araç teknolojisi, altyapı ve demiryolu
operasyonları alanındaki yetkinliklerini göstermektedir.”
Aynı şekilde Wirtschaftsförderung Sachsen Genel Müdürü Thomas Horn, Saksonya
bölgesi için InnoTrans'ın ekonomik önemine de dikkat çekiyor: “Saksonya,
Goldschmidt Thermit, Bombardier ve RailMaint gibi güçlü oyuncularlarla Almanya'da
demiryolu araç teknolojisi için en iyi 3 merkezden biridir. InnoTrans bu nedenle
Sakson demiryolu teknolojisi şirketleri için bir 'zorunluluk'. Ortak şirket standımız
Berlin'de harika şekilde sahne alıyor ve teknolojik yönden güçlü orta ölçekli şirketler
endüstrinin yenilikçi omurgası olduklarını gösterme imkanına kavuşmaktadırlar ” 29
katılımcıyla Salon 7.2b'deki Saksonya Ekonomik Kalkınma Şirketi'nin ortak standı,
katılımcı sayısını InnoTrans 2018'dekine göre artırmıştır.
Ortak standlar başarılı sinerjiler yaratıyor
Konuya ilişkin olarak Gleisbau e.V. Genel müdürü Bernd Kaiser şunları
söyledi:"Überwachungsgemeinschaft Gleisbau e.V., en başından beri InnoTrans'ta,
fuarda endüstrinin bir araya geldiği ortak bir stand ile temsil edildi. Bu aynı zamanda
daha küçük üye şirketlere kendilerini uygun bir ortamda sunma fırsatı sunmaktadır.
Ticari fuar kapsamındaki çeşitli görevlerin yükü de dağıtılabilir ve ilgili stand
ortaklarının deneyimlerinden sinerjiler elde edilebilir. Ancak ziyaretçiler için de
avantajlar var - tek bir yerde çok çeşitli teklifler hakkında kompakt bilgi alabilirler".
İngiltere Brexit'e rağmen güçlü şekilde fuara katılım sağlıyor
2.2, 11.2 ve 23 numaralı salonlarda 600 metrekareden fazla sergi alanında İngiliz
demiryolu birliği RIA üç ortak stant sunuyor. İngiliz Demiryolu Birliği böylece
InnoTrans 2018'e kıyasla sergi alanını 100 metrekareden fazla genişletiyor.
Fransız şirketleri sürdürülebilir mobiliteye odaklanıyor
Salon 3.2 ve 11.2'de," Business France" Fransız ortak kabinleri hareketliliğin
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değişimine odaklanacaktır. Operasyonel faaliyetler proje yöneticisi Clémentine Vallet
şunu demiştir: “Bildiğiniz gibi demiryolu sektörü değişmektedir. Demiryollarının
dijitalleşmesi ve intermodalite ve mobilite ile ilgili önemli eğilimler göz önüne
alındığında, Fransız demiryolu sektöründeki oyuncular yeniliği stratejilerinin
merkezine yerleştiriyor. Küresel olarak tanınan uzmanlığı ve yetkinliğiyle Fransa,
Avrupa'da ikinci, yaklaşık 4 milyar avroluk satışla da dünya pazarında üçüncü sırada
yer alıyor ”. Vallet ayrıca InnoTrans'ın sektör için önemini vurgulamaktadır: "Demiryolu
sektörünün itici gücü ve sürdürülebilir mobilite için inovasyon olan InnoTrans, böylece
tüm uluslararası ağlar aracılığıyla Fransız şirketlerinin çekiciliğini artırma fırsatı
sunuyor".
Malezya'dan ilk kez bir ortak stant
Salonda 11.2. Malezya ilk kez ortak bir stand ile kendini tanıtacaktır. Malezya Dış
Ticaret Geliştirme Şirketi (MATRADE)- Malaya Birliği için, InnoTrans'da ortak olarak
ortaya çıkma kararı uzun süredir devam eden bir hedefti. MATRADE Frankfurt Ticaret
Müdürü Badrul Hisham Hilaly şunları ifade etmiştir:“Malezya ilk kez Berlin'de
InnoTrans'a katılıyor. Bu yıl demiryolu endüstrisinden 10 Malezya şirketi kendini
tanıtacaktır. Son yıllarda Malezya demiryolu endüstrisinin gelişimi ve büyümesi
beklentileri aştı. Yerel demiryolu endüstrisi uluslararası standartlar ve tanınırlık
geliştirmiş ve bunu başarmıştır. Malezya'nın InnoTrans'a katılımı, Malezya'yı
uluslararası orijinal ekipman üreticisi (OEM) için mühendislik, tedarik, inşaat ve
devreye alma (EPCC) alanlarında güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı
amaçlamaktadır. MATRADE, şirketleri Berlin'deki InnoTrans gibi ünlü uluslararası
ticaret fuarlarında becerilerini göstermeye teşvik ederek ülkenin demiryolu
endüstrisine güçlü bir ivme kazandırmak için bir strateji geliştirdi”.
InnoTrans ile ilgili güncel bilgilere Twitter ve InnoTrans LinkedIn sayfasından da
erişebilirsiniz.
InnoTrans hakkında
InnoTrans, iki yılda bir Berlin'de düzenlenir ve trafik mühendisliği alanında uluslararası
en önemli fuardır. Son düzenlenen fuarda, 149 ülkeden gelen 153.421 profesyonel
ziyaretçi, 61 ülkeden gelen ve ürünlerini sergileyen 3.062 firmanın global demir yolu
sanayisindeki yenilikçi ürünleri hakkında bilgi alma fırsatı buldu. InnoTrans'ın beş fuar
segmentinin arasında Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport,
Interiors ve Tunnel Construction yer almaktadır. InnoTrans'ın organizatörü Messe
Berlin'dir. 13. InnoTrans, 22 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında Berlin Fuar Merkezi'nde
gerçekleştirilecektir. www.innotrans.com.
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