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Programma van rEVolution 2019 bekend
Sprekers en workshops van Volkswagen, Carver, Chargepoint,
TheClimateGroup en de World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) tijdens rEVolution 2019.

Amsterdam, 7 februari 2019 – Het programma van rEVolution,’s werelds grootste conferentie

op het gebied van duurzame mobiliteit, is bekend. Martin Roemheld, hoofd van eMobility

Services bij Volkswagen, gaat tijdens zijn keynote spreken over Volkswagen’s strategie op het

gebied van elektrisch rijden. ChargePoint en EVBox, de twee grootste fabrikanten van

elektrische laadstations ter wereld, gaan samen brainstormen om het onmogelijke waar te

maken: elektrisch autoladen zo makkelijk maken als het opladen van je smartphone. Het event

wordt georganiseerd door EVBox, marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's.

Andere nieuw bekende sprekers en workshophosts zijn onder andere Anton Rosier (CEO

Carver), Thomas Deloison (Mobility Director WBCSD), en Sandra Roling (Hoofd van EV100 bij

TheClimateGroup). Dagvoorzitter van rEVolution 2019 is eMobility influencer Roger Atkins.

Tijdens het evenement 19 maart 2019 in de Westergastfabriek in Amsterdam komen zo’n 1000

professionals samen.  

Doe wat je zegt

rEVolution 2019 brengt mensen samen om oplossingen te vinden: oplossingen voor onze

vervuilde steden, de stijgende zeespiegel, de opwarming van de aarde en veel meer. rEVolution

wil daarbij zelf het goede voorbeeld geven:

De evenementenlocatie, de Westergasfabriek in Amsterdam, is een schoolvoorbeeld van

duurzame herontwikkeling en wil 100% duurzaam zijn.  

Er zijn alleen partnerships met duurzame cateraars en er zijn vooral vegetarische opties.

Groene energie die opgewekt wordt uit afval

Korting op elektrisch transport naar en van het evenement en de stad.

Hergebruik van zo veel mogelijk materiaal uit voorgaande edities en gelimiteerd gebruik van

wegwerp goodies en giveaways.

⏲

https://www.theclimategroup.org/project/ev100
https://www.wbcsd.org/
https://www.carver.earth/
https://evbox.com/
https://www.chargepoint.com/
https://www.revolution19.amsterdam/
https://www.revolution19.amsterdam/agenda


OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 45 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE.

Voor meer informatie over het evenement, de agenda en de sprekers, kan je terecht op

www.revolution19.amsterdam.

Pers

Voor perskaarten voor rEVolution 2019 kan er contact opgenomen worden met Job Karstens

(PR Manager).
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