
MOBILITETSBAZAR 27. oktober 2017
13.00-16.00

DTU Ballerup Campus
Seminarrum 
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Invitation til virksomheder

Mere info 
Charlotte Hauerslev
T: 5387 7003
M: charlotte.hauerslev@gate21.dk  

Gratis at deltage  
- men tilmeld dig 
Bazaren er gratis, men tilmeld 
dig inden den 23. oktober af  
hensyn til vores planlægning. 
Print venligst din bekræftelse,  
eller oplys dit navn i indgangen.  

Klik her for tilmelding:
movingpeople-greatercph.dk/
mobilitetsbazar/tilmelding/

Moving People er et fyrtårnsinitiativ, hvor målet er, at 100 
større virksomheder sætter smart mobilitet på dagsordenen 
i egen virksomhed og i netværk. Sammen med kommuner og 
udbydere af transport afprøver virksomheder kendte og nye 
mobilitetsservices. Moving People vil forny måden, vi arbejder 
med transport.

Smart Mobility in LOOP CITY er et Moving People-netværk 
med mere end 45 virksomheder i kommunerne i LOOP CITY 
(langs Ring 3).

www.movingpeople-greatercph.dk

Moving People er et projekt i Region Hovedstaden ledet af 
Gate 21 og med en partnerkreds, som består af 17 kommuner, 
Movia og DTU. Initiativet er finansieret af partnerne og Regi-
on Hovedstaden i perioden 2016-2019. Parterne samarbejder 
om at skabe en bedre, grøn mobilitet på tværs af transport-
midler, sektorer og bygrænser.

OM MOVING PEOPLE

Kom og spark dæk på elcykler, el-scootere med lad og el- og bybiler. Hør 
om et hav af apps og kampagner til din virksomhed. Oplev det nyeste 
udvalg på markedet og find ud af, hvad andre virksomheder har fået ud 
af forskellige løsninger. 

Vi har samlet nye og kendte transportservices. Du kan møde 25 ud- 
bydere af eksempelvis el-cykler, el-biler, delebiler, samkørsel, kollek- 
tive transportformer, anvendelse af parkeringsarealer og teknologiske 
muligheder. Alt sammen løsninger, der gør medarbejdernes kørsel og 
virksomhedens vognpark grønnere, mere effektiv og fleksibel. 

På bazaren kan du også høre korte oplæg om, hvilke løsninger andre 
virksomheder har brugt - og hvad de har fået ud af det. 

Mobilitetsbazaren giver dig altså et overblik over mulighederne - og 
måske kan du få en god aftale med hjem til jeres virksomhed og med- 
arbejdere – så husk visitkortet! 

Mobilitetsbazaren er for dig, der arbejder med:
• faciliteter og vognpark
• personalegoder og medarbejdernes sundhed
• virksomhedens grønne profil

Vi opfordrer dig til at sende invitationen videre i dit netværk!

Mobilitetsbazaren afholdes af Moving People’s netværk for virksom- 
heder og eksperter og afvikles i samarbejde med DTU og Movia. 
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Cykelfremmende løsninger
Bicycle Innovation Lab
By- og pendlercykel fonden 
Cycling Development
Cykelven
Cyklistforbundet
Donkey Republic
EBIKECENTER
Jensen Cykler
Ren cykel
Supercykelstier 
TRIPL

OVERSIGT OVER UDBYDERE
Kollektiv trafik og andet
DSB
Is it a bird
Me-Mover
Movia
Moving People & Smart Mobility
Vejdirektoratet

Grønne billøsninger
Blaffernationen
Clever
DriveNow 
Greenabout Move
GreenMobility
Hertz Delebilen
Region Hovedstaden (tilskudsordning)

For en fuldt opdateret liste besøg:
www.movingpeople-greatercph.dk/ 
mobilitetsbazar/udbydere/
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