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CMS Berlin en InnoTrans nodigen u uit op de
Mobility Cleaning Circle
Een exclusief Networking Event over het thema “Reiniging in de
mobiliteitssector” op 25 september 2019 in Berlijn
Messe Berlin kondigt voor de internationale vakbeurs voor reinigingssystemen CMS
Berlin 2019 (24.09-27.09) een exclusief Networking Event aan met belangstelling op
topniveau. Na het grote succes van het eerste evenement in 2017 vindt op 25
september opnieuw de Mobility Cleaning Circle op het Berlijnse beursterrein plaats.
De Messe Berlin maakt hierbij als organisator van de internationale beurzen
InnoTrans en CSM Berlin gebruik van haar deskundigheid in de productieketen om
nationale en internationale beleidsmakers op het gebied van “Reiniging in de
mobiliteitssector” bijeen te brengen. Uitgenodigd zijn vertegenwoordigers van
internationale vervoersondernemingen en hun inkopers. Het op de behoeften
toegesneden B2B-evenement bestaat onder andere uit een bezoek aan de beurs met
illustratieve praktijkvoorbeelden, een technisch kaderprogramma en de directe
mogelijkheid om contact te leggen met internationale topvertegenwoordigers uit de
reinigingsbranche. Het doel is de dialoog tussen vervoersondernemingen, de
spoorweg- en reinigingsindustrie te bevorderen.
Markus Asch, voorzitter van de branchevereniging voor reinigingssystemen binnen
de VDMA, onderstreepte op de CMS Berlin 2017 het belang van de Mobility Cleaning
Circle: “Het is goed wanneer de spoorweg- en reinigingsindustrie nog nader tot elkaar
kunnen komen en wij kunnen laten zien, hoe met nieuwe technologieën en digitale
oplossingen arbeidsprocessen in treinen en bussen productiever kunnen worden
gemaakt.
Aan het eerste evenement namen onder andere vertegenwoordigers uit de
spoorwegindustrie uit Duitsland (DB AG, DB Services GmbH, Hamburger Hochbahn,
Stuttgarter Straßenbahnen AG en anderen), Italië (Ferrovie dello Stato - Trenitalia
Spa), Korea (SEOUL METRO / Urban Railway R&D Center), Nieuw-Zeeland
(Transdev), Nederland (NedTrain), Hongarije (MAV) en Rusland (Joint Stock
Company Federal Passenger Company) deel. Stanislav Zotin van de Russische
Spoorwegen zei dat de organisatie van deze bijeenkomst “van zeer hoog niveau is”.
Het biedt hem en zijn collega’s de mogelijkheid om met de op de behoeften in zijn
vakterrein toegespitste bedrijven, machines en reinigingsmiddelen kennis te maken.
Reinheid en hygiëne zijn belangrijke concurrentiefactoren voor spoorweg- en
infrastructuurbeheerders. Naast punctualiteit en service verwachten reizigers en
passagiers ook schone treinen en trams evenals goed onderhouden stations en
haltes. Een uitgebreid marktoverzicht toont op de CMS 2019 welke innovatieve
reinigingsoplossingen de industrie daarvoor ter beschikking stelt. De relevante
standruimten van exposanten zullen daarvoor apart gemarkeerd zijn. Dankzij de
Mobility Cleaning Point-markering in de Virtual Market Place®, in de CMS Guide, op
de plattegrond van de beurs, in de CMS Berlin-app evenals op de beursstand kunnen
bezoekers snel de juiste contactpersoon betreffende het thema Schoonmaak in de
mobiliteitsbranche herkennen.
Verdere informatie over Mobility Cleaning Circle vindt u hier.
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