Veletrh čisté mobility e-SALON se představí podruhé.
Na větší ploše, modernější a plný premiér.
PRAHA 7. října 2019 – Druhý ročník veletrhu čisté mobility e-SALON se v plné síle opět
představí na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Po veleúspěšném
premiérovém ročníku, který navštívilo 23 tisíc lidí, bude ještě větší a uvede v českých
premiérách nové ekologické vozy, motocykly, letadla, dobíjecí technologie, novinky
z oblasti infrastruktury moderní mobility a další unikáty této oblasti. Akce, jejímž
spoluorganizátorem je televize Prima, se koná v termínu 14. až 17. listopadu 2019.
Výsledky prodejů elektromobilů za první pololetí roku 2019 v Evropě potvrzují nástup
moderních technologií šetrných k životnímu prostředí. V zemích EU a EFTA si koupilo
elektrifikované auto téměř 260 tisíc zákazníků. To je podíl 2,7 % celkového trhu s osobními
vozy. Elektromobily přitom pomalu vytlačují plug-in hybridy, když si ukrojily 68 % trhu s vozidly
do zásuvky. Loni to bylo jen 51 %.
Veletrh evropského významu
Svou komplexností je veletrh e-SALON největší a nejlépe obsazený veletrh čisté mobility ve
střední Evropě, mnoho výrobců z tohoto segmentu plánuje na akci premiérová představení
klíčových produktů svých značek. Například automobilka KIA přiveze coby jeden z leaderů
elektrifikace v České republice na e-SALON dva čistě elektrické modely, oba s dojezdem
přesahujícím 450 km v kombinovaném cyklu a 600 km v čistě městském provozu. Vůbec
poprvé v Česku bude k vidění druhá generace modelu e-Soul a vystaven bude také první čistě
elektrický crossover značky KIA, model e- Niro.
Veřejnost se seznámí i s dalšími elektrifikovanými vozy mnoha automobilových značek, které
v čisté mobilitě něco znamenají. Renault se pochlubí novou generací modelu ZOE. Ford ukáže
nový hybrid Mondeo. Svět užitkových vozů budou například nově zastupovat značky MAN,
MAXUS, ale i další tradiční výrobci dodávek. Na výstavě se představí i model Tesla 3, chybět
nebudou ani elektrické novinky značky Škoda – elektromobil Citigo iV a hybridní model Superb
iV. Audi ukáže nejen e-tron, ale i plug-in hybrid Audi Q5 TFSI e.
Testovací jízdy i přednášky
Návštěvníci e-SALONu budou moci unikátní modely vozítek nejen zkoumat očima, ale také si
je otestovat na vlastní kůži. Testovací jízdy totiž bude mít v areálu PVA EXPO PRAHA téměř
každá z automobilek. Pro zájemce bude připravena registrace, kde si budou moci vybrat z
prezentovaných značek a přihlásit se na testovací jízdu. Bude vyhrazen i prostor pro
demonstraci některých technologií (samoparkovací systémy Valeo apod.). Vozy na testovací
jízdy bude možné zapůjčit i u carsharingových společností, které se budou na výstavě také
prezentovat. Pro návštěvníky je připraveno i testování elektromotorek, elektrokol a dalších
elektro vozítek.

Kromě národních premiér vozů se na veletrhu představí řada výrobců dobíjecích stanic a
dodavatelů energií (ČEZ, Innogy, PRE,). K vidění budou např. produkty společností Siemens,
Heger.eu, Voltdrive, Webasto, Logarex, Elexim, Unicorn, ejoin, Phoenix Contact a dalších. V
průběhu výstavy bude možné navštívit i přednášky na zajímavá témata, která budou určena
jak odborné (čtvrtek), tak široké veřejnosti (v pátek a o víkendu). „Součástí výstavy budou i
doplňky, služby, aplikace a legislativa spojené s alternativními pohony vozidel. Konat se bude
také konference i-City zaměřena na inteligentní ekologickou dopravu ve městech,“ upřesňuje
ředitelka e-SALONu Jana Nosálová.
Setkání s hvězdami
Atraktivní zábavu pro širokou veřejnost, především pro rodiny s dětmi chystá i spoluorganizátor
akce – televize Prima. Ta připravuje program podle zaměření jednotlivých televizních kanálů.
„Ti odvážní si mohou vyzkoušet simulátor rally nebo virtuální realitu s Prima COOL, setkání s
přírodou a živočichy nabídne stanoviště Prima ZOOM a dámy si oddechnou v zóně Prima
LOVE. Nebudou chybět ani známé tváře z obrazovky televize Prima, které budete moci navíc
v pátek i v sobotu potkat na autogramiádě,“ jmenuje jednotlivé atrakce marketingový ředitel
FTV Prima Aleš Pýcha.
Udržitelná mobilita v letectví
Návštěvnickým tahákem bude i prezentace elektrifikovaných letadel, která při prvním ročníku
slavila velký úspěch. Projekt udržitelné mobility v letectví PURE FLIGHT představí elektrické
letadlo ΦNIX. Tento letoun je momentálně světovou špičkou letadel na baterky v doletu a délce
letu. Dále představí evoluci tohoto stroje pro příští roky, a tou bude elektroletadlo s vodíkovým
palivovým článkem. Toto nové letadlo nebude potřebovat nabíječky a jeho dolet se ještě
zdvojnásobí.
Podrobnosti o veletrhu a doprovodném programu na www.e-salon.cz.
Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ
Elektromobilita je pro energetiku logickým trhem, Skupina ČEZ se jí proto systematicky věnuje
již 10 let. Provozuje největší síť veřejného dobíjení v ČR s více než 150 stanicemi.
Rychlodobíjecí stanice vznikají i díky podpoře z evropského programu CEF (Connecting
Europe Facility). Současně Skupina ČEZ nabízí širokou paletu souvisejících služeb a produktů
pro jednotlivce, firmy, municipality a kraje.
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