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Duizend cleantech-deskundigen bundelen hun
krachten op REVOLUTION Conference 2020
om de toekomst van de transportindustrie te
bepalen
Europa's grootste duurzame mobiliteitsconferentie, REVOLUTION Conference,

komt op 31 maart 2020 voor de vierde keer naar Amsterdam. Dit keer met

gastsprekers van Bloomberg, Solar Impulse, Electrify America, Volkswagen en

nog veel meer.

Amsterdam, 5 december 2019 - De overstap naar duurzaam transport is nu definitief in

een hogere versnelling. Komend jaar vindt REVOLUTION Conference plaats in de

Westergasfabriek in het hart van Amsterdam, een van de wereldleiders qua laadinfrastructuur.

REVOLUTION nodigt u uit om te leren van de successen en uitdagingen rondom elektrische

mobiliteit – dankzij sprekers en opiniemakers met ruim tien jaar ervaring op het gebied van

cleantech en transport.

 

Op het programma staan gerenommeerde sprekers als André Borschberg (CEO en pilot van

Solar Impulse, het eerste zon-aangedreven vliegtuig dat rond de wereld vloog), Sharon Dijksma

(viceburgemeester van Amsterdam), Bernice Notenboom (poolreiziger en klimaatjournalist),

Thomas Ulbrich (lid van het Volkswagen bestuur) en vele anderen.
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Wat te verwachten
Bezoekers kunnen uitkijken naar interessante keynotes over onderwerpen zoals duurzame

bedrijfstransformaties, de energie transitie, de evolutie van elektrische laadinfrastructuur en

het rondreizen met een vliegtuig op zonne-energie.

 

Het evenement biedt ook ruimte om te netwerken en de kans om te debatteren over kwesties

die voor de deelnemers het belangrijkst zijn. Op de Market Place tonen toonaangevende

cleantech-bedrijven hun nieuwste productontwikkelingen en innovaties. In de Startup Area

krijgen startende bedrijven de kans om hun ideeën te presenteren.

 

"We maken een omslagpunt door, niet alleen voor elektrische voertuigen, maar
ook voor de verschuiving naar een circulaire economie. REVOLUTION
Conference brengt mensen samen die zich inspannen om het verschil te
maken. Ik ben blij dat ik opnieuw deel kan uitmaken van deze beweging en ik
kan niet wachten om gelijkgestemde mensen te ontmoeten. Samen kunnen we
een bewuste overgang maken naar duurzaam vervoer". 
— Roger Atkins, EV consultant en REVOLUTION host

https://www.revolutionconference.com/page/1410117/partnerships
https://www.revolutionconference.com/page/1460072/startup-village


OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 100.000 laadpunten in 55 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,
draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.

"Ik heb het met eigen ogen gezien: het tijdperk van grote poolreizen is voorbij,
het ijs is te dun geworden, het is aan het smelten. Het is nu tijd om te beslissen
over de toekomst van de mens. Elk bedrijf zou het bestrijden van
klimaatverandering als kernactiviteit van zijn bedrijfsplannen moeten zien. Ik
kijk ernaar uit om deze kwesties tijdens REVOLUTION te belichten en te
beschouwen als de hoogste prioriteit voor de mens". 
— Bernice Notenboom, poolreiziger en klimaatjournalist

"Stop met het verdelen van de markt tussen ons en hen. We hebben
samenwerking nodig, we hebben openheid nodig, en we moeten elkaars
kracht versterken.
— Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox

REVOLUTION 2020
Neem voor meer informatie over het evenement, de agenda, sprekers en mogelijke

samenwerkingsverbanden een kijkje op revolutionconference.com.

Pers
Voor (gratis) perskaarten voor REVOLUTION Conference 2020 kunt u contact opnemen met

Madeline Ana Vidak (PR & Communicatie Specialist bij EVBox).

http://evbox.nl/
https://www.revolutionconference.com/
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