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Amsterdam, juli 2021 

SOLUTRANS I-NNOVATION AWARDS 
INSCHRIJVING IS GEOPEND 

 
De SOLUTRANS organiseert de I-nnovation Awards (voorheen Innovation Awards), die 
innovatie tot een centraal thema maken.  Deze awards worden uitgereikt aan de Solutrans-
exposanten met een uitzonderlijk aanbod producten en oplossingen die de prestaties van 
voertuigen en van ondernemingen verbeteren. 
 
Tot en met 25 oktober kunnen SOLUTRANS-exposanten hun kandidatuur online indienen in 
hun personal space op de website van de beurs.  
 
Sinds 2019 zijn de I-nnovation Awards overgenomen en georganiseerd door de FFC 
(Fédération Française de la Carrosserie) in een vernieuwd format met een nieuwe grafische 
identiteit, opnieuw ontworpen awardcriteria en een uitbreiding van de jury. Deze wordt 
gevormd door technisch managers van fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, erkende 
professionals uit de sector (Transport Partner Federations, Competitiveness Clusters...) en 
vakjournalisten. De nieuwe awards zelf zijn overigens ook uniek en gemaakt door een 
kunstenaar. 
 
De I-nnovation Awards 2021 tellen 11 awards: 
- 3 gouden, zilveren en bronzen prijzen in de categorie carrosseriebouwers; 
- 3 Gouden, Zilveren en Bronzen onderscheidingen in de categorie Equipment 

Manufacturers; 
- 1 speciale Joseph Libner-prijs in elke categorie die een innovatie met een bepaalde 

milieudimensie beloont; 
- 3 nieuwe "Digital Award" awards, die een winnaar belonen in elk van de categorieën 

"software publishing" en "connectivity solutions". De jury reikt ook een "Speciale Prijs" uit. 
 

Om de winnaars maximale zichtbaarheid te bieden, worden de resultaten onthuld ter 
gelegenheid van een uitzonderlijke avond op een mythische plek, het Groupama-stadion in 
Lyon. 
 
De I-nnovation Awards bevorderen opkomende technologieën van de sector en 
weerspiegelen de knowhow, vaardigheden en innovaties van bedrijven:  
 
- Chéreau (Special Joseph Libner Award 2019 – CoachBuilder Category): "Deze speciale 

milieuprijs werd met veel trots ontvangen door onze teams en geeft betekenis aan ons 



dagelijks werk. Het stelt ons in staat om onze positie op waterstofgebied te bevestigen en 

Chéreau's eigen innovatie en knowhow op het gebied van gekoeld transport te 

demonstreren. Ten slotte onderscheidt deze prijs ons en creëert de aantrekkingskracht 

naar zowel Franse als internationale klanten. 

 
- Lecapitaine: "Deze award heeft ons in staat gesteld om meer zichtbaarheid te krijgen bij 

onze klanten die deze innovatie hebben gewaardeerd en bestellingen bij ons hebben 

geplaatst. Vandaag de dag is 70% van onze nieuwe voertuigen van 3,5 ton uitgerust met 

het RigidLink-systeem en voldoen ze aan nieuwe Europese regelgeving om de CO2-uitstoot 

door gewichtstoename van voertuigen te verminderen."  
 

- Frappa: "De I-nnovation Awards zijn een geweldig initiatief dat erkenning van onze 

collega’s geeft en dat ons in staat stelt om onze innovaties naar voren te brengen. Deze 

award was echt een katalysator voor ons." 

Over de SOLUTRANS  
"SOLUTRANS, HET WERELD TREFPUNT VAN BEDRIJFS- EN STADSVOERTUIGEN" 
SOLUTRANS, dat spelers uit de hele bedrijfsvoertuigen en stadsvervoersector samenbrengt, houdt zijn 16e editie van 16 tot 20 november 
2021 in Lyon Eurexpo. Het evenement, geaccrediteerd door OICA, brengt op een oppervlakte van 90.000 m2 bijna 60.000 professionals 
en 1.000 exposanten en merken van over de hele wereld samen. Het nieuwe motto van de editie van 2021 is: "Sustainable and Connected 
Solutions for a Responsible Transport Sector". 
De SOLUTRANS-beurs is de tweejaarlijkse ontmoetingsplaats voor een sector die een van de meest innovatieve is. De wereldwijde 
economische context maakt SOLUTRANS 2021 een showcase van de uitzonderlijke prestaties van -fabrikanten van bedrijfsvoertuigen, 
carrosseriebouwers, planners, fabrikanten van equipment, fabrikanten van werkplaatsapparatuur, pneumatische professionals, 
distributienetwerken.... De show zal een nieuwe hal bezetten genaamd SOLUTRANS 4.0, die met name gewijd is aan disruptieve 
innovaties in de industriële en stedelijke voertuigsector om professionals, fabrikanten, bodybuilders, fabrikanten van apparatuur, 
onderhoudsspelers ... te informeren over vervoerders en laders. De ambitie van SOLUTRANS om de sector te ondersteunen en 
oplossingen te bevorderen voor de uitdagingen die haar te wachten staan. 

 

 
Solutrans-perscontacten in Frankrijk: 
CLC Communicatie - Tel.: +33 1 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski - Christelle Maupetit – Laurence Bachelot – Charlène Brisset – Diama Niasse 

j.saczewski@clccom.com  – l.bachelot@clccom.com – c.brisset@clccom.com – d.niasse@clccom.com 

 
Perscontact FFC: 
Frédéric RICHARD – +33 6 82 87 69 34 - frederic.richard@ffc-carrosserie.org 

 

 
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, Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg,  

Tel.: 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com, website: www.promosalons.nl 
Contactpersonen: Coen Rosdorff/ Martha Elsdijk (bezoekersinformatie),  

Oualid El Hajjioui/Anne Marie van Schaik (deelnemersinformatie). 
 

In de speciale persrubriek van site www.solutrans.eu vindt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto's en logo's 
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