InnoTrans 2021 | 27. do 30. dubna 2021

PRESS RELEASE
April 27, 2020

InnoTrans se bude konat od 27. do 30. dubna 2021
Z důvodu zabránění šíření viru SARS CoV 2 rozhodl senát v Berlíně nařízením ze
dne 21.04.2020, že do 24.10.2020 se nesmí konat velké akce a především veletrhy s
více než 5.000 osobami. Firma Messe Berlin proto nemůže realizovat veletrh
InnoTrans jak bylo plánováno v termínu 22. – 25. září 2020.

Kontakt na tiskové oddělení:

V souladu se zakládajícími svazy a vedoucími firmami na trhu se Messe Berlin
rozhodla posunout konání veletrhu InnoTrans 2020.

Messe Berlin GmbH

„Zdraví vystavovatelů, návštěvníků a všech zaměstnanců veletrhu má pro nás
nejvyšší prioritu. Veletrh InnoTrans se proto bude konat 27.-30.dubna 2021. Na tomto
místě chceme poděkovat všem vystavovatelům veletrhu InnoTrans za jejich
pochopení a jejich věrnost”, říká Kerstin Schulzová, ředitelka veletrhu InnoTrans.

Emanuel Höger
Tiskový mluvčí a vedoucí odboru
tisku a styku s veřejností
Corporate Communication
Skupina společností

Další informace o posunutí termínu konání veletrhu InnoTrans najdete online na
adrese www.innotrans.de/AufEinenBlick/AktuelleInformation/
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 od 27. do 30. dubna 2021 ve veletržních prostorách
Messe Berlin. Více informací najdete online na www.innotrans.com.
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