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Virtual BUS2BUS Special Edition 2021 (15.04.2021)  
Υπό το σύνθημα: Έξυπνες Ιδέες για την επανεκκίνηση του κλάδου των Λεωφορείων  
 
BUS2BUS 2022 (Βερολίνο, 27. – 28.04.2022) 
3η Διεθνής Ειδική Έκθεση και Συνέδριο στον κλάδο των λεωφορείων και πούλμαν 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
στις 15 Απριλίου 2021 θα λάβει χώρα διαδικτυακά ως Special Edition η BUS2BUS 2021 του κλάδου των Λεωφορείων και Πούλμαν, η 
οποία θα αποτελείται από τέσσερις βασικούς πυλώνες: BUS2Inspire, BUS2Explore, BUS2Insights καθώς και η παρουσίαση του International 
busplaner Sustainability Award. 
 
Στόχος της διαδικτυακής BUS2BUS Special Edition 2021 είναι να προσφέρει νέες ιδέες για τη φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα και 
να αποτελέσει τη γέφυρα επικοινωνίας με την BUS2BUS 2022. Έτσι, η BUS2BUS Special Edition εφαρμόζει το δοκιμασμένο concept της, 
συνδυάζοντας έμπνευση και τεχνογνωσία, προσφέροντας στον κλάδο των Λεωφορείων έναν εξαιρετικό χώρο συνάντησης για φέτος. 
  
Από τις 27 έως τις 28 Απριλίου 2022 θα ανοίξει ξανά τις πύλες της για 3η φορά η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο στον κλάδο των Λεωφορείων 
και Πούλμαν, BUS2BUS 2022, στον Εκθεσιακό Οργανισμό του Βερολίνου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 
Στην έκθεση ΒUS2BUS παρουσιάζεται ολοκληρωμένα ο κλάδος των λεωφορείων και πούλμαν και διαθέτει ένα συνδυαστικό εκθεσιακό 
γεγονός, συνέδριο και Μarket Place, κατατάσσοντάς την ως ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. 
 
Τρεις παράλληλες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα κάτω από την ίδια στέγη: η έκθεση BUS2BUS, το συνέδριο bdo Congress και το BUS2BUS 
Future Forum. 
 
Σημειώνεται ότι στη δεύτερη εμφάνισή της, η έκθεση άφησε ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες, κάτι που φάνηκε 
και στα νούμερα. Συγκεκριμένα, η προηγούμενη BUS2BUS συγκέντρωσε 103 εκθέτες από 13 χώρες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 50%, οι 
οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσότερους από 1.700 εμπορικούς επισκέπτες από 34 χώρες, με το ποσοστό 
αύξησης να ανέρχεται στο 30%.  
 
Highlight της έκθεσης ήταν το συνέδριο bdo Congress, υπό τη διοργάνωση της Γερμανικής Ένωσης Πρακτόρων Λεωφορείων και Πούλμαν 
(bdo), αποτελώντας το σημείο συνάντησης ιδιοκτητών λεωφορείων, εταιριών εκμετάλλευσης λεωφορείων μακρινών διαδρομών (long-
distance), εταιριών μέσων μαζικής μεταφοράς, τουριστικών πρακτόρων καθώς και εκπροσώπων του πολιτικού και δημοσιογραφικού 
κόσμου, με στόχο την προώθηση του κλάδου των μετακινήσεων με λεωφορεία κάθε τύπου.  
 
Στο Future Forum παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις, που προβλέπονται στο κλάδο των μετακινήσεων με λεωφορείο, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
εξής θέματα: βιώσιμη κινητικότητα (Sustainable Mobility), αυτόνομη οδήγηση (Autonomous Driving) και καινοτόμες υπηρεσίες. Στο χώρο 
του συγκεκριμένου Forum, που διεξάγεται στο Market Place της έκθεσης, δημιουργήθηκε και μια περιοχή Start-up, κατάλληλη για 
δικτύωση των σχετικών start-up εταιριών.  
 
Ενώ ακόμη δύο προσθήκες εμπλούτισαν το πρόγραμμα της έκθεσης τη χρονιά. Το BUS2BUS Future Night, μια εκδήλωση δικτύωσης, που 
έγινε κατά την πρώτη ημέρα της έκθεσης ήταν ανοιχτή σε εκθέτες, συμμετέχοντες του συνεδρίου και εκλεκτούς καλεσμένους, η οποία 
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ενώ, το δεύτερο networking event, αποτέλεσε το BUS2Connect, όπου startups, 
κατασκευαστές/προμηθευτές και νεοσύστατες εταιρίες με λεωφορεία, προσκλήθηκαν για να λάβουν μέρος σε μια ξενάγηση με λεωφορείο 
άνευ χρέωσης και στη συνέχεια παρατέθηκε δείπνο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και νέων ιδεών, στο πλαίσιο 
μιας ανάλαφρης ατμόσφαιρας. 
 
Τα εκθέματα της BUS2BUS καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

• Κατασκευή λεωφορείων 

• Αμαξώματα λεωφορείων 

• Εξαρτήματα και αξεσουάρ 

• Design 

• Τεχνολογίες ασφάλειας 

• ΙΤ και media 

• Τεχνολογίες απεικόνισης 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BUS2BUS μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. Κάρτες εισόδου 
με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.bus2bus.berlin/en/. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
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