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SOLUTRANS 2017 pobił rekord frekwencji!

SOLUTRANS - Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego i Miejskiego, które miały miejsce
od 21 do 25 listopada 2017 odnotowały rekordowy wzrost liczby odwiedzających. Podczas 5
dni targi zanotowały 48 240 odwiedzin, co stanowi 34% wzrost w porównaniu z edycją 2015.
Liczba firm reprezentowanych przez gości wzrosła w tym roku o 20%.
Edycja pod znakiem sukcesu
Liczba 610 wystawców i firm reprezentowanych, (wzrost o 30% w porównaniu z poprzednią
edycją), w tym 45% nowych wystawców oraz 24% firm międzynarodowych reprezentujących 18
krajów potwierdza, że targi SOLUTRANS 2017 były ogromnym sukcesem, owocem długoletniej
pracy Francuskiej Federacji Blacharstwa (FFC), właściciela salonu. Tegoroczna edycja dowiodła,
że SOLUTRANS to impreza, która gromadzi najważniejszych przedstawicieli branży transportu
drogowego i miejskiego.
Targi o uznanej renomie
Targi zostały zainaugurowane we wtorek 21 listopada br. przez p. Elisabeth BORNE, francuską
minister ds. transportu i p. Tomasa ENEROTH, szwedzkiego ministra infrastruktury. Podczas
swojej wizyty pani minister Elisabeth BORNE potwierdziła wsparcie francuskiego rządu dla
sektora i podkreśliła „świadomość wyzwań z zakresu ochrony środowiska, źródeł energii oraz
rewolucji cyfrowej”. Minister BORNE zapoznała się także z białą księgę „Gaz naturalny dla
sektora pojazdów przemysłowych” stworzoną przez Francuską Federację Blacharstwa (FFC) i
Francuskie Stowarzyszenie Gazu Ziemnego dla Pojazdów Samochodowych (AFGNV) w ramach
prac organizacji PFA, Automotive Industry and Mobilities.
Klimat sprzyjający biznesowi
W kontekście ożywienia gospodarczego profesjonaliści z sektora transportu przybyli na targi
SOLUTRANS z zamiarem realizacji nowych inwestycji. Wystawcy potwierdzili, że klimat sprzyjał
biznesowi i zarejestrowali zamówienia generujące obroty szacowane na ponad 200 milionów € .

SOLUTRANS : targi innowacji
Jako swoista witryna dynamizmu branży targi SOLUTRANS 2017 umożliwiły zaprezentowanie
innowacji z różnych dziedzin, związanych głownie z tematyką ekologicznego transportu i
samochodów autonomicznych:
 Ponad 150 nowości zostało zaprezentowanych na stoiskach wystawców;
 Podczas targów wiele produktów miało swoje światowe prapremiery;
 3 sektory startupów, organizowane po raz pierwszy, zgromadziły młode firmy oferujące
innowacyjne rozwiązania.
Po raz kolejny na targach SOLUTRANS doceniono potencjał innowacyjny producentów
nadwozi, podzespołów i projektantów pojazdów:
 Prestiżowe nagrody międzynarodowe International Truck of the Year 2018,
International Van of the Year 2018 oraz Pick-up Award zostały przyznane nowej gamie
DAF XF/CF, Daily Blue Power marki Iveco i Volkswagen Amarok V6 ;
 9 edycja Trofeów Innowacji SOLUTRANS organizowana przez Izbę PrzemysłowoHandlową w Lyonie wręczyła nagrody:
- w kategorii Blacharstwo-Konstrukcja : Złoty medal: LAMBERET – Srebrny medal:
CHEREAU – Brązowy medal : LECAPITAINE – Laureat w dziedzinie Zrównoważonego
Rozwoju: GAUSSIN MANUGISTIQUE ;
- w kategorii Wyposażenie: Złoty medal: SAF-HOLLAND - Srebrny medal: ROBERT LYE Brązowy medal: CARRIER TRANSICOLD - Laureat w dziedzinie Zrównoważonego Rozwoju:
TELMA ;
 Nagrodę innowacyjnych MŚP „Research to business", organizowaną przez PFA Automotive Industry and Mobilities otrzymała firma INNOV+ ;
 Nagrodę « Low emission driveline » przyznawaną przez CARA (nowa nazwa
stowarzyszenia LUTB-RAAC) i PFA, Automotive Industry and Mobilites otrzymało
RENAULT TRUCKS.
Wydarzenie o charakterze międzynarodowym
Targi SOLUTRANS 2017 umacniają swoją międzynarodowa pozycję, w szczególności na rynkach
Europy i Afryki Północnej gromadząc 24 % wystawców spoza Francji i 11% międzynarodowych
odwiedzających reprezentujących 30 krajów.
W ramach Dnia Szwedzkiego zorganizowanego 22 listopada przez Business Sweden i Ambasadę
Szwecji, targi odwiedziła oficjalna delegacja i grupa ekspertów ze Szwecji.
SOLUTRANS : nowe technologie
Podczas 5. spotkania przedstawicieli sektora pojazdów przemysłowych i miejskich
zaprezentowano kluczowe zagadnienia stojące przez branżą: fabryki jutra, nowa motoryzacja i
źródła energii, samochody i drogi podłączone do sieci, (connected cars), dostawy do centrum
miasta, szkolenia i bezpieczeństwo cybernetyczne. Konferencje zgromadziły ponad 1 000
uczestników.
SOLUTRANS : prawdziwe centrum testowe
Ponad 2 700 osób, odwiedzających i wystawców mogło w ciągu 5 dni przetestować pojazdy i
produkty przeznaczone do transportu i logistyki, w strefach pokazów zlokalizowanych w halach
oraz w 3 strefach ekspozycji na zewnątrz.

Oferta targowa przeznaczona dla młodych ludzi, prezentująca nowe zawody z branży
transportu drogowego i miejskiego
Jedenaście bloków szkoleń z zakresu nowych technologii (robotyka, rzeczywistość wirtualna)
zorganizowanych wokół stoiska Francuskiej Federacji Blacharstwa (FFC) przyciągnęło ponad
1 700 uczniów i praktykantów reprezentujących różne zawody z sektora transportu.
Stworzona z inicjatywy FFC i jej prezesa Patricka CHOLTON nowa nagroda „Człowiek Branży –
Pojazdy Przemysłowe i Miejskie” została przyznana przez jury pod przewodnictwem Erica
POYETON, Dyrektora Generalnego PFA - AUTOMOTIVE INDUSTRY AND MOBILITIES panu JeanDominique SENARD, Prezydentowi firmy Michelin. Nagrodę wręczyli Luc CHATEL- były francuski
minister edukacji i Frédéric MICHALAK - francuski zawodnik rugby podczas uroczystej gali
SOLUTRANS zorganizowanej 22 listopada. W imprezie wzięło udział ponad 1200 gości,
potwierdzając tym samym sukces tegorocznej edycji targów.
Spotkanie w 2019 roku !
Następna edycja targów SOLUTRANS odbędzie się od 19 do 23 listopada 2019 r. w Centrum
Ekspozycyjnym Lyon Eurexpo.
Targi SOLUTRANS
Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego i Miejskiego SOLUTRANS to jedyna we Francji impreza
wystawiennicza, która gromadzi najważniejszych przedstawicieli branży - producentów pojazdów
przemysłowych, lekkich samochodów dostawczych, naczep i przyczep, producentów nadwozi,
dostawców wyposażenia i ogumienia… Targi SOLUTRANS będące własnością Francuskiej Federacji
Blacharstwa (FFC) są organizowane przez grupę Comexposium i objęte patronatem francuskiego
Ministerstwa Gospodarki i Finansów.
Kontakt dla prasy SOLUTRANS :
CLC Communications - Tel. 00 33 1 42 93 04 04
Jérôme Saczewski, Christelle Maupetit, Zineb Arhla
c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Przedstawicielstwo targów SOLUTRANS w Polsce:

Międzynarodowe Targi Francuskie
Warszawa, tel. 22 815 64 55 fax 22 815 64 80 e-mail : promopol@it.pl

