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ECF na veletrhu EUROBIKE ve Friedrichshafenu, 1. - 4. září
ECF představila svou práci na
propagaci cyklistické dopravy v
rámci Evropy.
"Společně s ADFC, naší německou
členskou organizací, doplňujeme
činnost
našeho
průmyslu:
propagujeme jejich výrobky," řekl
dr.Bernhard
Ensink,
generální
tajemník
ECF.
"Podporujeme
cyklistickou dopravu jako takovou a
lobujeme za lepší cyklistickou
politiku. Zástupci průmyslu si stále
častěji uvědomují, že naše práce
Foto: Prezident ECF Manfred Neun a generální
rozšiřuje
možnosti
cyklistického
tajemník ECF dr. Bernhard Ensink společně se
průmyslu
i
maloobchodníků.
Tady, ve
zástupci Hase Bikes, vítězi Green Award
Friedrichshafenu, nalezneme mnoho
partnerů a vytvoříme nová přátelství (pro naši organizaci)."
Ceny Eurobike 2010
Prezident ECF Manfred Neun byl členem odborné poroty, která ocenila dvě společnosti za
jejich inovační produkty. ZLATÁ cena (Gold award) pro SCHWALBE maraton, ZELENÁ
cena (Green award) pro KLIMAX – "recumbent bike with fairing" (Hase)

Německé ministerstvo dopravy vidí potenciál v elektrokolech

Zleva doprava: Prezident ECF Manfred Neun, Dagmar Meyer, divize výstavby a rozvoje měst
německého federálního ministerstva dopravy, výkonný ředitel ADFC Horst Hahn Klöckner

Při setkání s prezidentem ECF Manfredem Neunem byl státní sekretář německého
ministerstva dopravy Rainer Bomba příjemně překvapen, jakým pokrokem prošla
elektrokola po stránce technologické. Pan Bomba vyjádřil přesvědčení, že právě probíhající
rozvoj dopravních prostředků na elektrický pohon je cestou tím správným směrem.

ECF a ADFC nabízí profesionální kurzy propagace cyklistické
dopravy
ECF a ADFC pořádají
22.října ve Frankfurtu
workshop, na kterém
proškolí
urbanisty,
lékaře, učitele a další,
jak
co
nejlépe
propagovat
cyklistickou dopravu
v
jejich
cílové
skupině. Akce je
součástí
kongresu
MOVE 2010.
Kurzy LifeCycle učí
lidi, jak propagovat
cyklistiku způsobem,
který funguje, a tak
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podpořili myšlenku,
že jízda na kole je pro všechny. Workshop LifeCycle je zaměřen na mladší i starší cílové
skupiny. Od předškolních dětí, studentů všech věkových kategorií, přes rodiny, rodiče,
dospělé osoby (zaměstnané i nezaměstnané), až po seniory, workshop LifeCycle vám pomůže
najít nejlepší způsob, jak je oslovit, a zvýšit tak počet osob využívajících jízdní kolo denně.
Cíl - Cílem je, aby produkty LifeCycle, jako jsou "best practices", intervenční vývojové
prostředky, webové stránky a kontakty, využívali a upravovali partneři, kteří pracují v
příbuzném oboru nebo řeší podobnou problematiku.
Kdo by se měl zúčastnit? Odborníci z veřejných úřadů, ředitelé i učitelé mateřských,
základních a středních škol, urbanisté, praktičtí lékaři, odborníci zdravotních pojišťoven,
obchodní komory, sdružení zaměstnavatelů, organizace pro seniory, odborníci v sociálních
službách.
Co mohou účastníci od workshopu LifeCycle očekávat?
•
•
•
•

zkušenost s vývojem intervenčního plánu na podporu a propagaci cyklistické dopravy,
nápady a motivace, jak vytvořit vlastní intervenční plán,
informace o pojetí LifeCycle (cyklistika pro celý život) a zdrojích, které LifeCycle
nabízí, včetně intervenčního manuálu LifeCycle, příručky Best practices, webových
stránek, kontaktů atd.,
lepší porozumění možnostem i překážkám ve vašem pracovním oboru a s vaší cílovou
skupinou,

Registrujte se nyní na kongres Move 2010, 20.-24.říjen, Frankfurt, Německo
Pro jakékoliv informace týkající se osobních údajů kontaktujte prosím Chloé Mispelon, úřad
pro komunikaci,c.mispelon@ecf.com .

