
 01 februari 2022, 08:30 (CET)

EVBox komt met een nieuw format voor de
REVOLUTION-conferentie
EVBox, leverancier van laadoplossingen voor elektrische voertuigen,
kondigt de maandelijks terugkerende webinar REVOLUTION Live aan,
voortgekomen uit de gelijknamige conferentie over elektrische mobiliteit.

AMSTERDAM, 1 februari 2022 – EVBox bedacht voor 2022 een nieuw format om de

REVOLUTION-conferentie te herintroduceren. Het doel is om de dialoog en daarmee

duurzame innovatie in de mobiliteitssector te stimuleren. Ook wordt eenieder uitgenodigd om

deel te nemen aan de beweging.
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Over EVBox

EVBox is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen met het
bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox maakt elektrisch rijden
voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations, (ultra)snelladers en
schaalbare laadbeheersoftware.

De eerste aflevering van REVOLUTION Live

Op 26 januari 2022 organiseerde EVBox de eerste REVOLUTION Live. In deze aflevering ging

presentator Roger Atkins met Johanna Heckmann, de eerste gast van het jaar, in gesprek over

waarom je nu moet investeren in elektrische mobiliteit. Roger Atkins is de oprichter van

Electric Vehicles Outlook Ltd en een bekende EV-expert. Hij was in het verleden eveneens

gastheer van de REVOLUTION-conferentie en presenteert de komende 11 REVOLUTION Live-

afleveringen. Johanna Heckmann, van adviesbureau P3, deelde haar ervaringen over werken

met grote autofabrikanten en energieleveranciers op het gebied van laadinfrastructuur.

Een jaar vol afleveringen

REVOLUTION Live vindt plaats op elke laatste woensdag van de maand. Alle afleveringen

worden opgevolgd met podcasts en blogs over verschillende onderwerpen. Beluister de podcast

van de eerste aflevering: Aflevering 1

"Ik ben erg blij om weer betrokken te zijn bij REVOLUTION. EVBox biedt een
podium voor EV-liefhebbers van over de hele wereld. REVOLUTION Live stelt
je in staat om mee te luisteren naar wat experts te zeggen hebben over
relevante onderwerpen binnen de elektrische mobiliteitssector en maakt het
voor jou mogelijk je gedachten en vragen direct met hen te delen, waar je je
ook bevindt en hoe je ook betrokken wilt zijn. Duurzame mobiliteit is
belangrijker dan ooit! Ik kijk ernaar uit om samen met EVBox onze boodschap
te verspreiden en zo veel mogelijk mensen hierbij te betrekken."
— Roger Atkins (Oprichter van Electric Vehicles Outlook Ltd en EV-liefhebber)
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EVBox, gesteund door ENGIE, loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve
laadtechnologieën vanuit meerdere kantoren, laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika.
Samen met partners en klanten werkt EVBox aan een schonere toekomst voor ons vervoer.

EVBox

https://www.engie.nl/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_evbox
http://news.evbox.com/
http://news.evbox.com/nl-NL/

