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Moordrecht, 31 oktober 2019 

 
Sortimo stelt laatste innovaties voor op het gloednieuw event: Future Fleet&Mobility 

Experience.  

 

Sortimo, marktleider in bedrijfswageninrichting en slimme mobiliteitsoplossingen heeft met het 

gloednieuwe event Future Fleet&Mobility Experience het juiste platform gevonden om haar laatste 

innovaties aan de markt voor te stellen.  

Future Fleet&Mobility Experience is gericht naar alle stakeholders in mobiliteit en biedt een overzicht van alle 

trends en innovaties op het gebied van zakelijke mobiliteit in een combinatie van content, netwerk én beleving. 

De eerste editie van dit event vindt plaats op 14 november 2019 van 11u tot 19u in de Midden Nederland Hallen 

in Barneveld. In stand B04 kunt u kennis maken met de nieuwste generatie voertuiginrichtingen van Sortimo.  

 

De nieuwste generatie bedrijfswageninrichtingen: SR5 en FR5 

Het SR5-systeem, recent bekroond met de prestigieuze Plus X Award en uitgeroepen tot beste product van het 

jaar in de categorie Autoaccessoires, zal worden voorgesteld. U krijgt er tevens een demo over hoe u deze 

bedrijfswageninrichting zelf gepersonaliseerd kan samenstellen voor uw voertuig met de SR5-online Pro 

configurator.  

Daarnaast wordt de FR5 in de kijker gezet, het nieuwe flexibele legbordensysteem van Sortimo voor 

bestelwagens. Dit concept werd speciaal ontworpen voor koeriers,-express en pakketdiensten en combineert 

maximale flexibiliteit met een maximaal gebruik van de laadruimte. Maar ook voor vakmensen uit de VSK of 

bouwbranche biedt het systeem prima oplossingen. 

 
SaaS: Sortimo as a Service 

Tijdens uw bezoek zal u ongetwijfeld kunnen ervaren dat Sortimo haar nieuwe baseline, “Sortimo as a Service” 

(SaaS), alle eer aan doet en zich in de toekomst vooral zal profileren als een totaal serviceverlener.   

Voor meer informatie over SORTIMO: www.mysortimo.nl 

Voor meer informatie over de beurs: https://fleet-mobility.nl/events/fleet-events/64-future-fleet-mobility-

experience-2019 
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Uw contactpersoon 
Marina Zuidervliet 
Pers en public relations 
Telefoon: 0182-35 6060 
E-mail: mzuidervliet@sortimo.nl  
Sortimo Nederland B.V. 
Grote Esch 901 
2841 MJ Moordrecht 
www.sortimo.nl  
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