QUICKO APRESENTA WEBINAR SOBRE TENDÊNCIAS EM MOBILIDADE
URBANA
Bate-papo irá debater as inovações e políticas públicas no pós-pandemia
e reunirá especialistas no assunto, como Eleonora Pazos, da UITP, e Sergio Avelleda, do WRI

Inovações e políticas públicas são temas da conversa entre especialista da UITP e WRI

São Paulo, outubro de 2020 – A Quicko, startup de Mobilidade Urbana, está com inscrições abertas
para o Webinar Quicko: Tendências para a nova mobilidade para debater as inovações e mudanças
nas políticas públicas para melhorar o setor no pós-pandemia. O bate-papo é gratuito e acontecerá
no dia 21 de outubro (quarta-feira), a partir das 15h, pelo Zoom, plataforma de reuniões online.
O encontro é a oportunidade ideal para entender os impactos da pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) na forma das pessoas se locomoverem e como os meios de transportes irão mudar para
garantir a segurança dos usuários.
A conversa será mediada por Luisa Feyo Peixoto Guimarães, especialista em Mobilidade Urbana e
Relações Públicas da Quicko, e terá como convidados Eleonora Pazos, diretora da divisão América
Latina na UITP (Associação Internacional de Transporte Público), e Sergio Avelleda, diretor de
Mobilidade Urbana no WRI.
As inscrições podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/33VILrV.
SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)

A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para a pessoa integrar, de forma fácil e simples,
diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc., para garantir uma
jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de diversos modais disponíveis e do comportamento dos
próprios usuários. Além disso, a empresa ajuda o usuário a definir trajetos por meio de transportes e serviços baseados em
suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
Mais informações:
Néctar Comunicação Corporativa / Assessoria de Imprensa da Quicko
(11) 5053-5110 / quicko@nectarc.com.br
Daniel Candido – (11) 5053-5140 / (11) 94507-8963 - daniel.candido@nectarc.com.br
Rafael Bonizzi – (11) 5053-5136 / (11) 95301-6098 – rafael.bonizzi@nectarc.com.br
Renata Justi – (11) 5053-5123 / (11) 99164-2113 - renata.justi@nectarc.com.br

