Välkommen till Nordens
viktigaste evenemang för
kollektivtrafikbranschen!

En mötesplats för utveckling, kontakter och affärer!

18 – 20 oktober 2016
Svenska Mässan, Göteborg
www.persontrafik.se

Resan går vidare
mot nya mål!
Persontrafik är onekligen ett framgångskoncept på alla plan.
En självklar mötesplats för den nordiska kollektivtrafikens alla
aktörer inom buss, tåg och taxi. Här sätts fokus på utveckling,
samarbete, miljö och service och inte minst kollektivtrafikens
bidrag till ett hållbart samhälle och en hållbar stadsutveckling.
Syftet är att presentera flexibla, attraktiva och kundanpassade
alternativ och lösningar med resenärens behov i centrum.
Branschens ledande leverantörer av fordon, teknik, service
och tjänster är på plats för att visa det senaste som marknaden har att erbjuda.

18 – 20 oktober 2016 ses vi i Göteborg. Välkommen!

Här diskuteras framtidsfrågorna
Framtid, utveckling och nya lösningar är viktiga frågor som
behandlas under de här dagarna, bl.a. i seminarieprogrammet och möten på mässgolvet. Mycket kretsar kring sam
arbete, teknikutveckling, miljö, säkerhet och service.
Berörda politiker, representanter för branschorganisationerna, leverantörerna, operatörerna och många andra
kommer för att studera nyheterna och utbudet på marknaden. Alla med ett gemensamt mål – att tillsammans erbjuda
resenärerna en väl fungerande och miljöanpassad kollektivtrafik.

Över alla gränser
Persontrafik samlar berörda politiker, operatörer, hand
läggare, inköpare och andra viktiga beslutsfattare och
påverkare. Senast, i Stockholm 2014, kom närmare 5.000
besökare från 19 länder. 700 deltog i seminarieprogrammet. 188 utställare från 13 länder var på plats och utnyttjade möjligheterna till nya affärer och givande kontakter.

Premiärer, debatt,
kunskap & fest!
Persontrafik i Göteborg blir platsen
för de stora händelserna med allt
från världspremiärer till heta
debatter. Det blir prisutdelningar,
ett högklassigt seminarieprogram,
massor av mingel och inte minst
– den alltid lika uppskattade
branschfesten. Bered dig på tre
händelserika dagar fyllda av ny
kunskap, upplevelser och givande
möten. Branschens viktigaste
mötesplats har mycket att erbjuda.

Om du vill veta mer om Persontrafik 2016
är du välkommen att kontakta någon av oss
Dan Ågren
Projektledare, Dan Ågren Mässutveckling AB
T 031 708 80 70, M 0708 80 80 06
E dan.agren@persontrafik.se
Ann-Sofi Hermansson
Projektkoordinator, Svenska Mässan
T 031 708 81 28
E ann-sofi.hermansson@svenskamassan.se

För mer information, se:
www.persontrafik.se
Följ oss på twitter och facebook
@persontrafik
facebook.com/persontrafik

På Persontrafik 2016
presenteras:
• Bussar & andra fordon
• Taxibilar
• Spårburna fordon
• IT
• Trafikinformation
• Trafikledning
• Biljettsystem
• Säkerhet
• Miljöteknik
• Hållplatsmiljöer
• Fordonsutrustning
& inredning
• Färdtjänst & skolskjuts
• Reservdelar, service
& underhåll
• Verkstadsutrustning
• Turism
• Övriga tjänster

En av Europas mest
attraktiva mötesplatser!
Svenska Mässan är en toppmodern anläggning med ett
unikt cityläge och utmärkta
kommunikationer. Tillsammans
med Gothia Towers, med 1.200
rum, erbjuds en av Europas
största helintegrerade hotell-,
mäss- och konferensanläggningar.

Ett unikt samarbete som skapar alla förutsättningar
för ett framgångsrikt evenemang.
Medarrangörer:

Partners:

Mediapartners:

Arrangörer:

En produktion av Engerdahl & Co Reklambyrå och Jens Design Sthlm

Branschen står samlad

