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GO MOBILITY EUROPAKO 
HEGOALDEKO MUGIKORTASUN 
JASANGARRIA ETA ENERGIA
BILTEGIRATZEAREN 
INDUSTRIAREN AZOKA DA

Sektore horietako punta-puntako enpresek beren 

produktuak, soluzioak eta zerbitzuak aurkeztuko dituzte 

azaroaren 27an eta 28an Ficoban (Irun).

Go Mobility azokan, Europa mailan erreferenteak diren 

enpresak, zentro teknologikoak, administrazioak, 

start-up enpresak eta heziketa-zentroak zuzenean 

ezagutuko dituzu. Mugikortasun jasangarria eta energia 

biltegiratzearen arloetan zure premiak betetzeko soluziorik 

berritzaileenak topatzeko lekua da.

Data 
2018ko 
azaroak 27 - 28

Non 
FICOBA, 
San Sebastian 
Region

Ordutegia 
9.30 – 18.00h
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Bertaratu 
lehen mailako 
hitzaldietara

Ezagutu sektorean 
erreferentzia diren 

enpresen eskaintza

Ezagutu 
azken aurrerapenak 

ikerketa arloan

Froga itzazu tokian 
bertan etorkizuneko 

mugikortasunaren ibilgailuak

Ezagutu merkatuaren 
errealitateak eta 

etorkizuneko joerak

Hasi harreman 
berriak hornitzaile 

eta inbertitzaileekin 

ZERGATIK ETORRI GO MOBILITY-RA? HAIEK 
BERTARATUKO 
DIRA. ETA ZU? 

“Harremanak ezartzeko foro egokia da”

Igor González
D-Buseko Zuzendari kudeatzailea

“Go Mobilityn egotea 
elektromugikortasunaren etorkizunari 
buruz hitz egiteko toki eta une egokian 
egotea da”

Ainhoa Aizpuru
Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune 
eta Lurralde Orekako diputatua

“Go Mobilityk aukera paregabea eskaintzen 
digu dagoeneko merkatuan dauden 
soluzioak hurbiletik ezagutu ahal izateko”

Luz Pérez
Uvesco-ko Logistika zuzendaria

Go Mobilityk bi ekarpen nagusi dakartza: 
batetik, informazioa; izan ere, mugikortasun 
berriaren oztopo handienetako bat 
ezjakintasuna da. Baina, horrez gain, 
industria, teknologia eta zerbitzuen 
ikuspegi bat ere eskaintzen du, produktu, 
berrikuntza, formakuntza eta lanbideetan 
gauzatzen dena.

Arturo Pérez de Lucía
Aedive-ko Zuzendari kudeatzailea

“Mugikortasun jasangarrian Europako hiri 
aurreratuetako bat izanik, Dundee beti 
dago sektore hau garatzeko berrikuntza 
eta akordio berrien bila. Go Mobility 
industrian liderrak diren enpresekin 
harremanak izateko aukera paregabea 
eskaintzen duela sinesten dugu”.

Fraser Crichton
Flota korporatiboen Departamentua - 
Dundee City Council

Izen eman orain!
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Industry Exhibition www.gomobility.eus

IMPULSA Y PROMUEVE ORGANIZACOLABORA 

Partekatu mugikortasun 
jasangarriaren erronkei 
aurre egiteari buruzko 

esperientziak

Ezagutu 
enpresa berriak 
Start up gunean
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