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PRESS RELEASE
April 27, 2020

A InnoTrans terá lugar de 27 a 30 de abril de 2021
Para conter o SARS-CoV-2, o Senado de Berlim decretou, por meio de um decreto
de 21/04/2020, que não poderão ser realizados grandes eventos e, especialmente,
feiras com mais de 5000 pessoas até 24/10/2020. Assim, a Messe Berlin não poderá
realizar a InnoTrans de 22 a 25 de setembro de 2020, conforme planeado.
Em consonância com as associações fundadoras e os líderes de mercado mais
importantes, a Messe Berlin decidiu adiar a InnoTrans 2020.
"A saúde dos expositores, dos visitantes profissionais e de todos os colaboradores da
feira é prioritária. Assim, a InnoTrans terá lugar de 27 a 30 de abril de 2021.
Aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos os expositores da InnoTrans
pela sua compreensão e lealdade", afirma Kerstin Schulz, diretora da InnoTrans.
Poderá obter mais informações sobre o adiamento da InnoTrans em
www.innotrans.de/AufEinenBlick/AktuelleInformation/
Sobre a InnoTrans
A InnoTrans é a feira líder internacional para engenharia de tráfego que decorre de
dois em dois anos em Berlim. 153 421 visitantes de 149 países participaram nos
últimos eventos em 3062 expositores de 61 países sobre as inovações da indústria
ferroviária global. Os cinco segmentos da feira da InnoTrans incluem Railway
Technology (Tecnologia ferroviária), Railway Infrastructure (Infraestruturas
ferroviárias), assim como Public Transport (Transporte público), Interiors (Interiores)
e Tunnel Construction (Construção de túneis). A organizadora da InnoTrans é a
Messe Berlin. A 13.ª edição da InnoTrans terá lugar de 27 a 30 de abril de 2021 no
centro de exposições em Berlim. Mais informações disponíveis online em
www.innotrans.com.
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