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REVOLUTION evolueert in hybride en
duurzaam mobiliteitsmerk en stelt conferentie
van 2020 uit
EVBox Group heeft besloten REVOLUTION, Europa’s grootste
mobiliteitsconferentie, uit te stellen tot 2021 (de exacte datum is nog
onbekend). Dit besluit is genomen met het oog op de gezondheid van
bezoekers, partners en sprekers. Na voorgaande successen met digitale
evenementen evolueert REVOLUTION in een multimediaal en duurzaam
mobiliteitsmerk. Er zal ieder jaar nog steeds een conferentie in Amsterdam
gehouden worden. Ook komen hier extra digitale evenementen, communityinitiatieven, podcasts en dergelijke bij.
Amsterdam, 18 juni 2020—Sinds het begin in 2017, heette REVOLUTION Conference
duizenden cleantech- en mobiliteitsdeskundigen welkom in Amsterdam. Echter, gaf de uitbraak
van het coronavirus het jaar een onverwachte wending voor elke branche en in het bijzonder
voor alle offline evenementen.
Hoewel er in Nederland geen officieel verbod is op evenementen na 1 september, heeft
organisator EVBox Group (bestaande uit EVBox en Everon) besloten om de conferentie uit
voorzorg alsnog uit te stellen. REVOLUTION was al eerder uitgesteld en zou vervolgens
plaatsvinden op 8 september. Het evenement is nu opnieuw verplaatst naar een latere,
vooralsnog onbekende, datum ergens in 2021.

Door deze vroegtijdige beslissing en het bedenken van digitale alternatieven kan deze manier
van informatie-uitwisseling tussen branchegenoten in stand houden, maar belangrijker: zo kan
EVBox Group de veiligheid en gezondheid van REVOLUTION-bezoekers waarborgen.
REVOLUTION Conference keert in 2021 terug zodra de Nederlandse overheid en de
organisator dit weer veilig achten. De rest van 2020 hoeft u zich niet te vervelen en zal
REVOLUTION als multimediaplatform digitale evenementen, tweewekelijkse podcasts en
community-initiatieven voor de duurzame mobiliteitsbranche organiseren.

Sluit aan bij de tweede editie van REVOLUTION Digital op 8 september 2020
De eerste REVOLUTION Digital in maart werd gepresenteerd door Roger Atkins en was een
enorm succes waar meer dan 1200 revolutionairen in gesprek gingen over een duurzamere
toekomst. Op 8 september 2020 wordt er nog eenzelfde digitaal evenement georganiseerd en
zal, in plaats van het uitgestelde REVOLUTION Conference, starten om 14.00 uur. Schrijf u in
voor het laatste nieuws op revolutionconference.com en blijf op de hoogte.
Alle kaarthouders hebben informatie over hun tickets ontvangen—voor
eventuele vragen kunt u terecht bij ons team via revolution@evbox.com.

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 120.000 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.

EVBox

