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EVIM 2018: нова EV реальність
EVIM 2018: III Саміт з нової мобільності та електротранспорту Центральної та Східної Європи
відбудеться 1-3 березня 2018 року в Києві.
Цієї весни третій рік поспіль EVIM проводить унікальну триденну подію - один із
найважливіших світових електромобільних самітів і єдиний, що присвячений Центральній та
Східній Європі. Київ знову є центром діалогу про Е-мобільність, сталий транспорт та
інфраструктуру цього регіону. EVIM Summit як один із ключових та найбільш динамічних EV
подій – це простір для бізнес-нетворкінгу та побудови довгострокового партнерства.
Учасники EVIM, представники Центральної та Східної Європи, приїдуть до Києва, щоб
об'єднати величезну територію від Балтійського моря до Балкан в один електромобільний
регіон без кордонів. Автоексперти, розробники зарядної інфраструктури, екологи, IT-фахівці,
архітектори, інженери з альтернативної енергетики, представники електромобільного
бізнесу зберуться, щоб визначити «дорожню карту» сталої мобільності в країнах регіону.
Програма саміту включає пленарні й панельні сесії, презентації, виставку електротранспорту,
тест-драйви, стартапи та дослідницькі програми, програму для дизайнерів, презентації
книжок, арт-проект, молодіжну освітню програму та багато іншого. Другий день заходу
пройде в партнерстві з виставкою EcoDrive у Києві. Це співробітництво подарує учасникам
обох подій чудову нагоду отримати ще більше інформації та вражень про електромобілі,
сталу та активну мобільність, а також отримати новий захопливий досвід на тест-драйвах.
Третій день саміту – це конференція SSIDD 2018 Kyiv, присвячена розвитку сталої міської
інфраструктури, що є дружньою до людини та природи. На заході буде представлено
найкращі реалізовані проекти та інженерні рішення для розвитку міста.
EVIM продовжує оновлювати електромобільну реальність у Центральній та Східній Європі ще
від першого EV Саміту в Україні EVIM Ukraine 2016. Ця подія стала проривом для
електромобільності України та Польщі, а також надихнула EV-ентузіастів та бізнес з обох
країн діяти впевнено та рішуче створювати електромобільний ринок. Традиція була
продовжена у Варшаві восени 2016 та в Києві навесні 2017, коли знову відбувся EVIM EV
Summit, участь у якому взяли численні учасники та гості з України та світу.
Дізнайтеся більше про EVIM Summit 2018 http://evim.greenclinicglobal.com/evim-ev-summit2018/
Зв'яжіться з нами news@evim.live або зателефонуйте за номером +380443606770
Докладніше про Міжнародний проект EVIM www.evim.greenclinicglobal.com

