
 

 

Slotbericht, juni 2018 

Succesvolle 8e editie Transports Publics  

 

De afgelopen editie van de Transports Publics 2018 vond plaats van 12 t/m 14 juni in Parijs. De vakbeurs 

ontving 250 exposanten en meer dan 11.000 vakbezoekers, waarmee de Transports Publics haar 

toonaangevende positie onderstreepte. Nederland was op de beurs onder meer vertegenwoordigd door 

een delegatie van ongeveer 15 topbestuurders uit de Nederlandse OV-sector, samengesteld en 

georganiseerd in samenwerking met vereniging KNV en Promosalons Nederland. 

 

Ondanks lokale vervoersstakingen bleef het aantal bezoekers van de vakbeurs stabiel en waren Franse en 

internationale  bezoekers uit bijna 70 landen waren in Parijs aanwezig. Innovatie stond centraal tijdens deze 

beurseditie: energietransitie, digitalisering, automatisering,… Nieuwe oplossingen werden gepresenteerd 

door zowel grote groepen als door het klein- en middenbedrijf of startups. Elisabeth Borne, Franse Minister 

van Verkeer, bezocht de Transports Publics op 13 juni en ontdekte er oplossingen die de mobiliteit van de 

toekomst bepalen.  

 

Succesvolle KNV delegatie 

In opdracht van de beursorganisatie en in samenwerking met vereniging KNV organiseerde Promosalons 

Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Transports Publics, op woensdag 13 juni een 

succesvolle delegatie van een 15-tal topbestuurders naar de beurs. Onder leiding van directeur Hubert 

Andela en KNV secretaris Arjan Vaandrager werd een aantal exposanten bezocht rondom de thema’s Groen 

Vervoer, Mobility as a Service en Mobility on Demand, met interessante presentaties door o.a. Transdev, 

Keolis, Alstom en Mercedes Benz: een programma rijk aan informatie en uitwisselingen. Vereniging KNV is 

sinds meerdere jaren officieel partner van de Transports Publics en ondersteunt de promotie van de beurs 

in Nederland. 

 

Een compleet beursprogramma 

Een kwalitatief programma voor de complete mobiliteitssector informeerde bezoekers over toekomstige 

vraagstukken, in de vorm van 16 lezingen en 15 workshops. Het Congres en de Railway Day verwelkomden 

ongeveer 1.000 professionals die gedurende drie dagen konden deelnemen aan plenaire vergaderingen, 

technische workshops of aan rondetafelgesprekken gewijd aan het thema Spoorwegen. Ruim 100 sprekers 

leidden inhoudelijke uitwisselingen over toekomstige ontwikkelingen die de sector drastisch zullen 

veranderen.  

 

Tevens werden tijdens de Transports Publics 2018 vier prijsuitreikingen georganiseerd: 

 

Innovatieprijzen voor openbaar vervoer 

Onder auspiciën van de Franse Minister van Duurzame en Solidaire Transitie, werden Franse en Europese 

exposanten beloond voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die de reikwijdte van de sector 

verbreden.   

 

Operating and ticketing systems  



Compte Mobilité Mulhouse de Cityway biedt simpele en snelle toegang, via een smartphone of een 
kaart, tot alle mobiliteitsdiensten van een gebied, ongeacht welke vervoersmaatschappij, waarbij 
direct het verbruik gemeten kan worden en alle gebruikte trajecten en diensten op één factuur 
verschijnen.  

 
Reizigersinformatie en diensten  
Pysae Fleet van Pysae is een reizigersinformatiesysteem waarbij een operationeel platform wordt 

gecombineerd met een driver-assistentieapplicatie voor smartphones en een reizigers-applicatie, om 

dienstverlening van hoge kwaliteit te kunnen leveren.   

 
Toegankelijkheid/ voorzieningen/ comfort/ design  
De fietslift van Cykleo is een systeem voor het liften van fietsen, zodat fietsstallingen aangelegd kunnen 

worden op plekken die anders per fiets niet toegankelijk zouden zijn.  

 
Move Green ! – Energie en milieu  
De Trolleybus van Iveco is een nieuwe generatie zero-emissie, hoge capaciteit trolleybus met een 
gecombineerd voedingssysteem. Move Green!  

 

De Smart Move Challenge  
Daarnaast vond een geslaagde eerste editie van de wedstrijd Smart Move Challenge plaats tijdens de 

Transports Publics 2018. Bijna 70 Europese start-ups hadden zich voor deze wedstrijd aangemeld en negen 

van hen werden geselecteerd voor een presentatie. Tenslotte werden de prijswinnaars beloond door een 

vakjury, samengesteld uit Franse en Europese deskundigen op het gebied van starts-ups, innovaties en 

transport.  

 

Overall prize 
Motion Tag – Duitsland  
Prepaid ticketsysteem voor Smartphones. www.motion-tag.com   
Prijs voor ‘hulpmiddelen en diensten voor reizigers’  
TicTacTrip – Frankrijk  
Vergelijkend platform voor het boeken van reizen in Europa. www.titactrip.eu  
Prijs voor ‘hulpmiddelen of diensten voor de vervoerder’  
Motion Tag – Duitsland  
Prepaid ticketsysteem voor Smartphones. www.motion-tag.com  
Prijs voor ‘hulpmiddelen en diensten voor lokale autoriteiten’  
Velco France - Frankrijk 
Conceptie van het eerste intelligente fietsstuur, Wink Bar, voor intelligente en gepersonaliseerde 
mobiliteit. www.Velco.bike/fr  
Publieksprijs  
Urban Labs Technologies – Frankrijk 
Innovatieve oplossingen voor een vernieuwende en persoonlijke manier van reizen, dankzij 
optimalisering van efficiëntie en comfort. www.jericoapp.fr 

 

De prijzen voor Talenten in de Mobiliteit  
De European Talents in Mobility Awards, die worden georganiseerd in het kader van de Transports Publcis 

2018, richten de schijnwerpers op vrouwen of mannen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Europese 

sector voor openbaar vervoer en mobiliteit. Zes professionals, afkomstig uit drie verschillende landen werden 

beloond vanwege hun vaardigheden, prestaties en inzet voor duurzame mobiliteit. De vakjury, bestaande uit 

deskundige Europese journalisten (Autobus- Italië, Nahverkerhrs praxis - Duitsland, OV Magazine – 

Nederland, Passenger Transport – Verenigd Koninkrijk, Viajeros – Spanje, Ville, Rail & Transports - Frankrijk) 

kende prijzen toe in vier categorieën: 

 

http://www.motion-tag.com/


Het beste jonge Talent:  
Cyril Collomb, Algemeen Directeur, Autocars SRT - Frankrijk  
Het beste jonge Talent:  
Werner Kircher, Projectmanager, KOLNER VERKEHRS-BETRIEBE AG - Duitsland  
Beste Manager:  
Voor de eerste keer werden twee prijswinnaars gekozen voor de prijs van Beste Manager.  
Céline Picq, Manager regio Zuid-Oost, Systra – Frankrijk  
Dirk Weißer, Head of Research, INIT GmbH - Duitsland  
Speciale Carriere prijs:  
Gianni Scarfone, Algemeen Directeur, ATB MOBILITA SPA – Italië  
Internetprijs:  
Franck Vialle, President Founder, ULYSSE TRANSPORT – France 

 
 
De Bus d’Or 
Tenslotte vond tijdens de Europese mobiliteitsbeurs de 29e editie van de Gouden Bus wedstrijd plaats, met 
kandidaten afkomstig uit heel Frankrijk en Zwitserland. Gedurende drie dagen gingen 60 chauffeurs de strijd 
met elkaar aan om één van de 11 prijzen te bemachtigen. In aanwezigheid van ongeveer 300 personen, werd 
op 13 juni, tijdens de vakbeurs, de prijsuitreiking georganiseerd door de Franse OV-federatie UTP.  11 prijzen 
werden dit jaar uitgereikt: 5 prijzen voor de finalisten en 6 speciale prijzen. 
 
De Transports Publics, Europese Mobiliteitsbeurs, vormde meer dan ooit hét trefpunt voor innovatie, 
informatie en uitwisseling voor het begeleiden van alle marktspelers naar de mobiliteit van de 21e eeuw.  
De volgende beurseditie staat reeds op het programma voor 2020!   

 
www.transportspublics-expo.com 
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Partners van de vakbeurs: 

    

Volg @transp_publics 

http://www.transportspublics-expo.com/


 
        

 
 

 
Noot voor de redactie: 

Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen.            
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ, Amsterdam, tel. 020-

4620020, e-mail: info@promosalons.nl, internet www.promosalons.nl.  Contactpersonen: Coen Rosdorff en Marjolein Rienderhoff. 
In de speciale persrubriek van www.transportspublics-expo.com vindt u de laatste persberichten en nieuwsbrieven. 

 

 

http://www.promosalons.nl/
http://www.transportspublics-expo.com/

