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De InnoTrans vindt plaats van 27 tot 30 april 2021
Om SARS-CoVid-2 onder controle te krijgen heeft de Berlijnse senaat bij decreet van
21.04.2020 besloten grote evenementen en met name beurzen met meer dan 5.000
personen tot 24.10.2020 niet te laten plaatsvinden. De Messe Berlin is daarom niet in
staat om de InnoTrans zoals gepland van 22 - 25 september 2020 te organiseren.
In overleg met de federaties en de belangrijkste marktleiders heeft de Messe Berlin
besloten de InnoTrans 2020 op te schorten.
“De gezondheid van de exposanten, bezoekers en alle beursmedewerkers heeft
daarbij de hoogste prioriteit. De InnoTrans zal derhalve van 27 - 30 april 2021
plaatsvinden. We willen van de gelegenheid gebruik maken om alle exposanten van
de InnoTrans te bedanken voor hun begrip en loyaliteit”, zegt Kerstin Schulz,
directeur van de InnoTrans.
Meer informatie over het opschorten van de InnoTrans vindt u online onder
www.innotrans.de/AufEinenBlick/AktuelleInformation/
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 27 tot 30 april 2021. Meer informatie vindt u online
onder www.innotrans.com.
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