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InnoTrans'taki uluslararası taşımacılık şirketlerinin
sayısı artıyor
Çok modlu ulaşım konseptleri odakta
Uluslararası taşımacılık şirketleri, InnoTrans'da geleceğin mobilitesini sunuyor
Eylül tarihleri arasında InnoTrans'ta 23 uluslararası taşımacılık şirketi, hiç görülmediği
kadar yenilikçi mobilite çözümlerini sunacaktır. Ticari fuar ziyaretçileri, Çin, Letonya,
Japonya, Türkiye, İtalya, Macaristan, Dubai, Rusya ve Avusturya'nın geleceğe yönelik
ve emisyon tasarruflu ulaşım konseptlerini dört gözle bekleyebilirler. Bu yıl, dijital
altyapının genişlemesi nedeniyle daha önemli hale gelen inter- ve multimodal
taşımacılık teklifleri odak noktası haline gelecektir. Taşıma şirketlerinin bir diğer odak
noktası da güvenlik olacaktır. Bu, kentsel alanlarda toplu taşıma şirketleri için özellikle
önemlidir. Japon katılımcı Tokyo Metro'nun Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü
Obama Yuko bunu doğrulamaktadır: “Tokyo Metro Co., Ltd. Tokyo'nun kalbinde
dokuz metro hattı işletiyor. Her gün 7,58 milyon yolcu taşıyan toplu taşıma operatörü
olarak temel görevimiz, daha fazla güvenlik iyileştirmesi için çalışarak ve aynı
zamanda hizmetimizi müşteri açısından genişleterek ve iyileştirerek trafik güvenliğini
sağlamaktır."
Sürekli büyüyen uluslararasılık
Suudi Arabistan nakliye şirketi Saudi Railway Company (SAR), CityCube'de kendi
standı ile dünyanın önde gelen nakliye teknolojisi fuarında ilk kez temsil edilecektir.
2006 yılında kurulan şirket, ulusal demiryolu altyapısını kademeli olarak genişletmeyi
kendine hedef olarak belirlemiştir. Suudi Demiryolu Şirketi Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Direktörü Ammar Al Nahdi, şunu demiştir.: " Biz SAR olarak, Suudi
Arabistan Krallığı'ndaki farklı alanları geliştirmeye ve ağ oluşturmaya yardımcı olmak
için yerel ve uluslararası deneyimler kullanan etkili ve güvenli bir demiryolu altyapısı
kurmak ve işletmek istiyoruz. Bu nedenle InnoTrans 2020'ye katılacağımız için çok
mutluyuz. InnoTrans'da, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir demiryolu altyapısı
vizyonumuzu paylaşan dünyanın her yerinden kilit iş ortaklarımızla buluşacağız".
Taşıma araçlarının ötesindeki servisler trend haline geldi
Tematik olarak, InnoTrans 2020'deki taşıma şirketleri giderek şebeklendirilmiş
mobilite konusuna odaklanıyor. RMV Rhein-Main Verkehrsbund Genel Müdürü Prof.
Knut Ringat şunu demiştir: “Geleceğin mobilitesi, platformların hareketliliği, çok
modluluk ve sınırsız şebekedir. Birlikler ve taşıma şirketleri, yolcularına tek bir elden
tam mobilize sunmak için uzmanlık alanı ve birlik sınırlarının ötesinde her
zamankinden daha birbirleriyle yakın halde çalışmaktadırlar. Toplu taşımacılıktaki bu
büyük değişikliklerin şekillendirilmesine yardımcı olmak büyük bir fırsattır ve bir
sonraki adımları dört gözle bekliyorum”.
Berliner Verkehrsbetriebe BVG (Berlin Taşımacılık İşletmeleri) de bu konuda çok
modlu konseptler sunuyor. Berlin merkezli şirket, Ridesharing- hizmeti “Berlkönig”
veya mobilite uygulama “Jelbi” gibi mobilite hizmetleriyle, intermodal mobilite
çözümlerinin şehir içi trafiğine nasıl etkin bir şekilde entegre edilebileceğini
göstermektedir. Geçen yıl "Jelbi "Alman mobilite ödülünü kazanmıştır.
Dijitalleştirme Kurulu Başkanı Dr. Henry Wideraşunu ifade etmiştir: “BVG, çevre dostu
ve kolay mobiliteyi desteklemektedir Bunun bel kemiği, şimdi dijital olarak desteklenen
hizmetlerle desteklediğimiz otobüs ve tramvaylarımızdır. BerlKönig, yerel ulaşım ağını
daha da birbirine bağlıyor ve mobilite platformumuz Jelbi, BVG'nin 90 yıldır
yaptıklarını yapıyor: Şehrin tüm mobilite tekliflerini tek bir kaynaktan sunuyor.
Fikirlerimizi InnoTrans'ta paylaşmayı seviyoruz ve orada yeni fikirler de arıyoruz. ”
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Mobility + geleceğin ağ bağlantılı hareketliliğini gösterir
Ticari fuar ziyaretçileri Salon 7.1.c'deki yeni Hareketlilik + alanında genişletilmiş
hareketlilik alanı ile ilgili yenilikçi bilgiler alabileceklerdir. BVG'ye ek olarak, Uber
Almanya, ioki ve 20'den fazla uluslararası ve geleceğe yönelik mobilite sağlayıcıları
da ağa bağlı hareketlilik için hedeflerini sunacaktır.
Deutsche Bahn, Ferrovie dello Stato veya China Railway gibi diğer taşıma şirketleri
CityCube'de her iki düzlemde de bulunabilir. Ayrıca CityCube'de, RB Rail AS
tarafından koordine edilen yüzyılın "Rail Baltica" projesi tanıtılacaktır. Planlanan
demiryolu hattı gelecekte Varşova, Kaunas, Riga ve Tallinn şehirlerini birbirine
bağlayacaktır.
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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