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's Werelds grootste
eMobility-brainstorm gevat in
tijdschrift
EVBox lanceert rEVolution rEView

Amsterdam, 29 maart 2018 – De eMobility-brainstorm van laadpalenspecialist EVBox
krijgt een digitaal vervolg: met de lancering van rEVolution rEView maakt EVBox de
nieuwste ideeën en ontwikkelingen uit de mobiliteitsindustrie toegankelijk voor een
breder publiek. Deze ideeën ontstonden tijdens ‘s werelds grootste eMobility-
brainstorm, die recent tijdens het rEVolution-evenement in Amsterdam werd
gehouden.

 

De toekomst van vervoer
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Bij het rEVolution-evenement hebben wij experts uit tientallen landen laten

nadenken over de toekomst van vervoer. Daar zijn heel wat mooie ideeën

ontstaan, die we graag met de rest van de wereld willen delen. De lancering van

dit digitale tijdschrift is een mooie eerste stap, die hopelijk veel mensen inspiratie

geeft om over deze materie na te blijven denken. Het tijdschrift is een absolute

aanrader voor mensen die zich interesseren voor de veranderingen in mobiliteit,

energie en onze maatschappij.

Kristof Vereenooghe, CEO EVBox

Duurzaamheid internationale prioriteit

Het verduurzamen van mobiliteit staat internationaal hoog op de agenda. Bij de
internationale brainstorm tijdens rEVolution waren er 515 professionals en
beleidsmakers uit 32 landen aanwezig. Onder hen was Tony Seba, auteur van de
bestseller Clean Disruption of Energy & Transportation. Hij boog zich samen met
andere experts over de uitdagingen die de transitie naar elektrisch vervoer met zich
mee zullen brengen. Volgens Seba zullen er in 2022 al meer van elektrische wagens
worden verkocht dan van de klassieke benzinewagen.

 

Het gaat momenteel heel snel met de ontwikkeling van duurzame mobiliteit.

Neem bijvoorbeeld de Chinese autofabrikant NIO – die bestond twee jaar geleden

nog niet. En nu rollen daar high-end elektrische auto’s van de band. Dat staat

symbool voor de tijd waarin we leven.

Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox

Lees hier de rEVolution rEView.

Over rEVolution                

rEVolution is de jaarlijkse conferentie over elektrische mobiliteit waar internationale
experts en beleidsmakers samenkomen om het laatste nieuws en ideeën over de
toekomst van transport en infrastructuur uit te wisselen. Ook volgend jaar is er een
editie van rEVolution, op 19 maart in Amsterdam. Meer info op

http://revolution.evbox.com/


editie van rEVolution, op 19 maart in Amsterdam. Meer info op
http://revolution19.amsterdam/.  
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