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Temiz trenler yolcuları cezbediyor - InnoTrans ve
CMS Berlin, mobilite ve temizlik sektörünün
temsilcilerini bir araya getiriyor
Federal hükümet 2030 yılına kadar demiryolu yolcusu sayısını iki katına çıkarmak
istiyor. Temiz istasyonlar ve trenler bunun için temel kalite kriterleridir. Çünkü bunlar
yolcuların memnuniyeti için oldukça önemlidir. 25 Eylül 2019'da gerçekleşecek olan
Mobility Cleaning Circle ile InnoTrans, uluslararası temizlik fuarı CMS Berlin Cleaning.Management.Services ile birlikte, her iki sektörden temsilcileri bir araya
getiren bir diyalog platformu sunmaktadır.
Özel ağ etkinliğinde, mobilite endüstrisinin ünlü temsilcileri, temizlik endüstrisinden
CMS katılımcılarıyla buluşacaktır. Mobilite endüstrisinden katılan şirketler arasında
BVG, DB Services GmbH, Deutsche Bahn AG, Hamburger Hochbahn AG, Kölner
Verkehrsbetriebe AG, MÁV-Start Zrt (Macaristan), metronom Eisenbahngesellschaft
mbH, NMBS/SNCB (Belçika), Stuttgarter Straßenbahnen AG ayrıca Incheon Airport
(Kore) bulunmaktadır.

InnoTrans Direktörü Kerstin Schulz: “Mobilite dünyasının merkezinde yolcu var. İster
Toplu taşımada isterse uzun mesafeli seyahatlerde olsun, temiz istasyonlar ve trenler
yolcunun refahı için önemli faktörlerdir. Mobility Cleaning Circle ile iki farklı sektörde
başarılı bir şekilde ağ oluşturmak için benzersiz bir platform sunuyoruz", demektedir.

Özel B2B etkinliği, uzman bir çerçeve programı ve önde gelen uluslararası temizlik
sektörü temsilcileri ile doğrudan temas kurma fırsatını içerir. Fuarda gerçekleştirilecek
bir fuar turu açık alanda pratik örnekleri sergileyecek ve konuya ilgi duyanları mobilite
sektöründe özel temizlik ürünlerini sunan CMS katılımcılarına yönlendirecektir.
2017'deki "Mobility Cleaning Circle" galasında, iki sektör arasında karşılıklı bir değişik
tokuşa büyük bir ihtiyacın olduğu anlaşılmıştı.

2017'deki başarılı ilk etkinliğin ardından, bu yılki basıma olan ilgi artmaya devam
ediyor. CPO Deutsche Bahn AG'den Uwe Günther konuyla ilgili olarak şunları ifade
etmiştir:"Çekici istasyonlar, günümüzün mobilite dünyasında güçlü bir müşteri
deneyimi için önemli bir multimodal merkezdir. Yüksek kaliteye ve en iyi hizmete
ihtiyacımız var. Servis sağlayıcılarımız buna aktif ve yaratıcı bir şekilde katkıda
bulunabilirler. Yolcularımız ve misafirlerimiz, istasyonları ziyaret edip yüksek kalitede
hizmet, temizlik ve güvenlik hizmeti bulabilirler".

"Mobility Cleaning Circle" başlangıcında, mobilite sektöründe temizlik için zorluklar ve
çözümler üzerine bir panel yapılacak. Taşımacılık şirketlerinin temizlik endüstrisine ve
hizmet sağlayıcılara yönelik özel gereklilikleri ayrıca mobilite sektöründe temizlik
hizmetlerinin ihalesinin özellikleri odak noktada olacaktır. Bu konuda Manfred
Kloesgen, -Tedarik Makineleri, Makine ve Malzeme Dairesi Başkanı, Deutsche Bahn
AG-, István Schwartz, MÁV-Start Zrt., Macaristan-, Küresel Ürün ve Hizmetlerden
Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Anton Sørensen - Ürün Mükemmelliği ve Kalitesi
Başkanı, Nilfisk; ayrıca Christine Sasse - Yönetim Kurulu Üyesi, Dr. Ing. Sasse AGtartışacaklardır.
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Özel elektrikli süpürgeler veya kir ve grafiti temizliğine ilişkin temizlik maddeleri gibi
pratik çözümler, 1.2 und 3.2 salonları arasındaki yerde, BVG ve Havelbus tarafından
işletilen iki toplu taşıma otobüsünde CMS katılımcıları tarafından gösterilecektir.
Mobility Cleaning Circle katılımcıları hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adreste
bulunabilir:
https://www.innotrans.com/en/visitors/events/MobilityCleaningCircle/ adresinde veya
Sanal Pazar Yeri®'de bulunabilir.

Hareketlilik Temizleme Noktası 2019’daki yenilikler arasındadır:
CMS Kılavuzunda, salon planında, CMS Berlin app/uygulamasında yer alan Virtual
Market Place® (Sanal Pazar Yeri) Temizleme Noktası işaretlemesi sayesinde, ayrıca
fuar standında uzman katılımcılar, "mobilite sektöründe temizlik" konusu için doğru
irtibat kişilerini hızlı bir şekilde bulabileceklerdir.

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 internet adresinde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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