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Programul amplu al BMW Welt pentru IAA Mobility 2021 în
perioada 6-12 septembrie
•
•
•
•

Ateliere zilnice şi sesiuni Genius despre electromobilitate,
economia circulară şi dezvoltare durabilă în BMW Group.
Live talk digital de la FUTURE FORUM by BMW Welt despre
economia circulară, pe 9 septembrie.
Încercaţi concepte inovatoare de micromobilitate pe circuite de
testare interesante.
Programul este completat de un punct culminant cinematografic
special şi de o gamă largă de tururi ghidate.

Bucureşti/München. Pentru prima oară în istorie, cel mai mare eveniment auto din
Germania, IAA Mobility, va fi organizat la München, oraşul care găzduieşte şi sediul
BMW. Astfel, BMW Group a pregătit o serie de activităţi şi proiecte în oraş, dincolo
de prezenţa din cadrul expoziţiei şi pavilionul organizat în centrul oraşului. BMW Welt,
cel mai vizitat obiectiv turistic al Landului Bavaria, se reorganizează pentru eveniment.
Ateliere, cercetări ample, un live talk digital şi activităţi pentru întreaga familie axate pe
dezvoltare durabilă, economie circulară, mobilitate electrică şi micromobilitate - BMW
Welt oferă un program variat şi inspiraţional ca parte a IAA Mobility 2021. În perioada
6 - 12 septembrie, vizitatorii expoziţiei, rezidenţii din München şi oricine este
interesat pot experimenta mobilitatea de mâine în şi în jurul BMW Welt şi se pot
implica în diverse activităţi. În această perioadă BMW Welt va fi deschis publicului
zilnic de la 9.00 până la 20.00.
Accent pe economia circulară: ateliere, live talk digital şi cercetări
profunde
Un atelier despre economia circulară va avea loc pentru prima dată la IAA în Junior
Campus al BMW Welt. În RE:BMW Circular Lab, oricene cu o vârstă de cel puţin 12
ani poate avea o experienţă practică a economiei circulare în sesiuni de 35 de
minute, poate întâlni patru EROI CIRCULARI şi poate crea produse circulare
funcţionale din plastic uzat. Dezvoltarea durabilă şi economia circulară au de
asemenea un rol central în FUTURE FORUM by BMW Welt, platforma pentru
inovatori, ca parte a IAA. La 9 septembrie, ora 18.00 (ora 19.00, ora României),
specialişti din afaceri şi politică vă invită la un live talk digital gratuit, intitulată "Reclaim
the Future: Let's’s Close the Loop: Createing a Circular Economy" (Recuperează
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viitorul: Să închidem bucla: Crearea unei economii circulare) pentru a discuta despre
oportunităţile şi provocările economiei circulare. FUTURE FORUM by BMW Welt
oferă şi sesiuni Genius la fiecare 30 de minute, desfăşurate în germană şi engleză, în
care sunt examinate trei subiecte: "Pe drumul către mobilitatea fără emisii",
"Încărcarea uşoară - Viitorul este electric" şi "De la producţie la reciclare: dezvoltarea
durabilă la BMW Group".
Experienţa de micromobilitate şi tururi cu ghid
Satisfă-ţi curiozitatea cu o vizită la experienţa de micromobilitate plină de acţiune în
aer liber şi în foaierul BMW Welt Auditorium. În plus faţă de o expoziţie de concepte
inovatoare de mobilitate pentru transportul urban, există scutere electrice BMW,
scutere X2City şi multe altele pentru a te deplasa în jurul unui circuit de testare, plus
diverse tururi ghidate. De asemenea, vizitatorii pot aştepta cu nerăbdare un punct
culminant cinematografic special în Auditorium, unde se pot cufunda într-o lume
virtuală fantastică şi pot experimenta un spectacol unic. Tururi cu ghid în germană şi
engleză sunt disponibile de mai multe ori pe zi pe parcursul săptămânii IAA. În plus
faţă de tururile BMW Welt, vor exista Genius Deep Dives de 30 de minute, destinate
BMW i, BMW M şi BMW Luxury.
Pentru mai multe detalii despre program IAA vast de la BMW Welt, consultaţi mai jos
şi aici.
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Programul IAA Mobility 2021 al BMW Welt pe scurt:
Accent pe economia circulară: ateliere, live talk digital şi cercetări extinse
Atelierul RE:BMW Circular Lab la Junior Campus BMW Welt
Când:

de 14 ori pe zi, 7-12 septembrie,
de la 8.20 la 19.00 (9.20-20.00, ora României),
la fiecare 40 de minute

Unde:

atelierul Junior Campus la BMW Welt
Am Olympiapark 1, 80809 München

Limba:

germană / 4x engleză

Vârsta recomandată:

minimum 12 ani
(copiii sub 18 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult)

Nr. de participanţi:

maximum 10

Intrare:

gratuită

Înscriere:

bmwwelt-juniorcampus.de/overview

Cum putem trăi mai durabil, conserva resursele şi, în acelaşi timp, ne menţinem
nivelul de trai? Cum poate mobilitatea să contribuie la modelarea unui viitor mai bun?
Noul atelier "RE:BMW Circular Lab" din Junior Campus al BMW Welt va răspunde
acestor întrebări. Este pentru prima dată când Junior Campus oferă un atelier
destinat atât tinerilor, cât şi adulţilor. Sesiunea de 35 de minute include activităţi
legate de circularitate. Participanţii vor obţine o perspectivă asupra principiilor de
proiectare circulară ale BMW Group şi a Eroilor Circulari. Apoi se vor concentra
asupra propriilor stiluri de viaţă şi asupra modului în care economia circulară poate fi
aplicată în viaţa lor de zi cu zi. În cele din urmă, vor face produse circulare funcţionale
din plastic uzat.
Notă: Participanţii pot aduce cu ei materiale plastice curate, cum ar fi dopuri filetate.
Materialele plastice etichetate HDPE, LDPE sau PP sunt ideale.
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Live talk digital la FUTURE FORUM by BMW Welt şi think tank 1E9 despre
economia circulară, la 9 septembrie
Titlu:

"Recuperează viitorul: Să închidem bucla:
crearea unei economii circulare".

Când:

9 septembrie, ora 18.00 (ora 19.00, ora României)

Unde:

Eveniment live virtual de la FUTURE FORUM by BMW Welt

Intrare:

gratuită

Pentru a combate schimbările climatice, poluarea şi nivelurile de consum ale unei
populaţii în creştere, nu va fi suficient doar să reducem emisiile de CO2. În schimb,
sistemul nostru economic trebuie să fie transformat, astfel încât să nu mai risipim
resursele şi să evităm cât mai multe deşeuri, reciclând toate materialele. Obiectivul
trebuie să fie crearea unei economii circulare. În timp ce conceptul teoretic este uşor
de înţeles, implementarea unui astfel de sistem circular prezintă provocări. Împreună
cu specialişti din afaceri şi politică, ne propunem să aflăm ce soluţii există deja şi ce
trebuie făcut pentru a ajuta economia circulară să progreseze.
Live streamul evenimentului în engleză este disponibil gratuit pe site-ul FUTURE
FORUM by BMW Welt şi pe pagina Facebook a BMW Welt & Muzeului BMW.
Sesiunea Genius a FUTURE FORUM by BMW Welt
Când:

de 13 ori pe zi, 6-12 septembrie,
de la 10.00 la 17.00 (11.00-18.00, ora României), la fiecare 30 de minute

Unde:

Deep Dives (germană şi engleză) la FUTURE FORUM by BMW Welt

Intrare:

gratuită

Teme:

"Pe drumul către mobilitatea fără emisii"
"Încărcarea uşoară - Viitorul este electric"
"De la producţie la reciclare: dezvoltarea durabilă la BMW Group"
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Tururi cu ghid BMW la IAA, pe scurt
Tururi cu ghid ale BMW Welt (30 de minute)
Când:

6-12 septembrie, de la 10.00 la 18.00 (11.00-19.00, ora României)

Intrare:

8 € / concesiuni 7 €
(preţ redus de acces pentru deţinătorii
de bilete IAA MOBILITY Experience)

Bilete:

disponibile la casele de bilete ale BMW Welt

Deep dives la BMW i, BMW M şi BMW Luxury (fiecare de 30 de minute)
Când:

6-12 septembrie, de la 10.00 la 12.00 şi de la 14.00 la 18.00
(între orele 11.00 şi 13.00, respectiv 15.00 şi 19.00, ora României)

Intrare:

8 € / concesiuni 7 €
(preţ redus de acces pentru deţinătorii
de bilete IAA MOBILITY Experience)

Bilete:

disponibile la casele de bilete ale BMW Welt

BMW Welt. Inima tuturor mărcilor BMW Group
Anual, BMW Welt are peste trei milioane de vizitatori. Cu arhitectura sa emblematică,
BMW Welt este punctul central al tuturor mărcilor din BMW Group - BMW,
subbrandurile BMW M şi BMW i, MINI, Rolls-Royce Motor Cars şi BMW Motorrad -,
care sunt prezentate într-o manieră impresionantă în propriile universuri de
experienţă. Dar BMW Welt nu înseamnă doar expoziţiile şi livrarea de automobile noi
către clienţi, puncte de atracţie pentru pasionaţii de maşini de pretutindeni. De-a
lungul anului, vizitatorii se pot bucura de programe variate de cultură, artă şi
divertisment, precum şi de locaţia populară în care au loc peste 400 de evenimente
externe. Diferitele restaurante ale BMW Welt oferă o varietate de delicii culinare, până
la gastronomie recompensată cu stele Michelin. În Junior Campus, copiii şi chiar
întreaga familie pot explora oraşul viitorului şi mobilitatea de mâine - fie independent,
fie în ateliere interesante.
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţie a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 15 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2020, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2,3 milioane de automobile şi
peste 169.000 de motociclete. În anul fiscal 2020, profitul brut a fost de 5,222
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,990 miliarde de euro. La 31 decembrie
2020, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 120.726 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Compania stabileşte traseul pentru viitor încă dintr-o fază
incipientă şi în mod constant face ca dezvoltarea sustenabilă şi gestiunea eficientă a
resurselor să fie o piesă centrală a direcţiei sale strategice, de la lanţul de
aprovizionare, trecând prin producţie, până la finalul fazei de utilizare a tuturor
produselor sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Instagram: http://www.instagram.com/bmwromania
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmwromania
Site de presă: press.bmwgroup.com/romania

