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Samlad styrka
Persontrafik 2022 arrangeras i samarbete med Sveriges viktigaste
branschorganisationer, en lång rad ledande leverantörer
och branschmedia. Ett etablerat samarbete som skapar alla
förutsättningar för ett framgångsrikt evenemang.

Medarrangörer:

Martin Wiberg
Projektsäljare
Tel: +46 8 749 44 83
Mail: martin.wiberg@stockholmsmassan.se

Partners:

En produktion av Engerdahl & Co Reklambyrå och Jens Design Sthlm

För bokning av monter eller ytterligare
information, välkommen att kontakta oss:
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Mediapartners:

En mässanläggning i världsklass!
Stockholmsmässan erbjuder en av världens mest kompletta mässoch kongressanläggningar. En toppmodern anläggning fullmatad
med teknik, högklassig service och engagerade människor.
För mer info, se persontrafik.se. Följ oss på twitter och facebook.
@persontrafik

facebook.com/persontrafik

Arrangörer:

En internationell mötesplats för
morgondagens kollektivtrafik!
Nu åter på Stockholmsmässan.

www.persontrafik.se

På Persontrafik 2022 presenteras framtids
lösningarna inom nordisk kollektivtrafik!

På väg igen!
I oktober 2022 får branschen åter igen möjlighet att
träffas i Stockholm. Det har då hunnit gå fyra år sedan
senast och mycket har hänt under de här åren. Nya
erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har
vuxit fram. Persontrafik 2022 blir tillfället då branschen
samlar ny kraft och blickar framåt.

Ett internationellt
framgångskoncept!

På Persontrafik
2022 visar du:

Persontrafik har under åren
befäst sin ställning som ett av
Europas viktigaste evenemang för kollektivtrafikbranschen där
samverkan och samarbete mellan de olika trafikslagen står i
fokus. Syftet är att erbjuda attraktiva, kundanpassade och miljö
vänliga lösningar. Persontrafik 2022 visar vägen till en hållbar
samhällsutveckling.

• Bussar & andra fordon

• Miljöteknik

• Taxibilar

• Hållplatsmiljöer

• Spårburna fordon

• Fordonsutrustning
& inredning

Det finns onekligen ett stort behov av att få träffas igen,
diskutera lösningar och göra affärer. Persontrafik 2022 får
hjulen att rulla igen. Du är välkommen att vara med.

• Trafikinformation
• Trafikledning
• Laddinfrastruktur
• Kombinerad mobilitet
• Biljettsystem

• Färdtjänst & skolskjuts
• Reservdelar, service
& underhåll
• Verkstadsutrustning
• Övriga tjänster

• Säkerhet

Kvalificerade möten
Persontrafik är den samlande kraften för kollektivtrafikens olika
aktörer, buss, tåg och taxi. Som utställare får du möjlighet till
personliga kontakter med branschens viktigaste beslutsfattare
– ansvariga politiker, myndigheter, trafikföretag, inköpare,
operatörer m.fl. från Sverige, övriga Norden och övriga
Europa. Många av dina viktigaste kunder kommer för att se
fordonsnyheter, ny teknik, miljövänliga lösningar, säkerhet,
kombinerad mobilitet, service m.m. Senast kom närmare
6.500 branschexperter. De söker kvalificerad information för
kommande satsningar och investeringsbeslut.

• IT

Utveckling och framtid
Persontrafik kretsar mycket kring personliga
möten, teknikutveckling, erfarenhetsutbyte
och inte minst ny kunskap. Seminarie
programmet blir som alltid en viktig del i
Persontrafik och samlar varje gång många
av branschens viktigaste beslutsfattare.
Ett perfekt tillfälle att diskutera aktuella
bransch- och framtidsfrågor.

Under Persontrafik 2022 arrangeras även Färdtjänst- & Skolskjutsdagarna – alltid uppskattat och välbesökt.

Mingel & fest
Som vanligt blir Persontrafik
platsen för de stora händel
serna med allt från premiär
visningar och prisutdelningar till het debatt. Mingelkvällen och
branschfesten är uppskattade inslag. Räkna med tre intensiva
dagar fyllda av givande kontakter och nya möjligheter.

Fakta från 2018
6.418 besökare från 24 länder
167 utställare från 20 länder
1.133 seminariedeltagare

