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BUS2BUS 2024 (Βερολίνο, 24. – 25.04.2024)  
4η Διεθνής Ειδική Έκθεση και Συνέδριο στον κλάδο των λεωφορείων και πούλμαν 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
στις 24.-25.04.2024 θα λάβει χώρα στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου για 4η φορά η Διεθνής Έκθεση  και 
Συνέδριο στον κλάδο των λεωφορείων και πούλμαν, BUS2BUS 2024. Στην έκθεση ΒUS2BUS παρουσιάζεται 
ολοκληρωμένα ο κλάδος των λεωφορείων και πούλμαν. Ως ένα συνδυαστικό εκθεσιακό γεγονός, συνέδριο και 
Μarket Place, η BUS2BUS αποτελεί ένα σημείο συνάντησης για τους ενδιαφερόμενους του κλάδου. 
 
4 παράλληλες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα κάτω από την ίδια στέγη: η έκθεση BUS2BUS, το συνέδριο bdo 
Congress, το BUS2BUS Future Forum καθώς και το BUS2Specials. 
 
Η 3η BUS2BUS η οποία έλαβε χώρα από τις 27 έως τις 28 Απριλίου στο εκθεσιακό κέντρο του Βερολίνου, 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 2.000 εμπορικούς από 25 χώρες, οι οποίοι 
ήρθαν για να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις της βιομηχανίας των λεωφορείων, όπου το επίκεντρο ήταν 
η βιωσιμότητα με γνώμονα την τεχνολογική καινοτομία., καθώς και περίπου 100 εκθέτες από 16 χώρες. 
 
Highlight της έκθεσης ήταν το συνέδριο bdo Congress, υπό τη διοργάνωση της Γερμανικής Ένωσης 
Πρακτόρων Λεωφορείων και Πούλμαν (bdo), αποτελώντας το σημείο συνάντησης των ιδιοκτητών λεωφορείων, 
των εταιριών εκμετάλλευσης λεωφορείων μακρινών διαδρομών (long-distance), των εταιριών μέσων μαζικής 
μεταφοράς, των 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: νέες καινοτομίες κίνησης (New Drive Innovations), καινοτόμες ιδέες για 
τον τουρισμό με λεωφορεία, βιώσιμη κινητικότητα (Sustainable Mobility), αυτόνομη οδήγηση (Autonomous 
Driving) και καινοτόμες υπηρεσίες. Στον 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.   
 
Τα εκθέματα της BUS2BUS καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

• Ηλεκτροκίνητα, υβριδικά και αυτόνομα λεωφορεία 

• Αμαξώματα λεωφορείων 

• Εξαρτήματα και αξεσουάρ 

• Design 

• Τεχνολογίες ασφάλειας 

• ΙΤ και media 

• Τεχνολογίες απεικόνισης 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και κάρτες εισόδου -με μειωμένη τιμή- μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 6419037 ή στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr .   
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 
Αθηνά Θεοφανίδου  
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου 
στην Ελλάδα                                                                                                                   
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