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Pollutec : întâlnirea de afaceri pentru creșterea ecologică
Pollutec 2018 se ține din 27 până pe 30 noiembrie ce vine la Lyon Eurexpo. Această nouă ediție
constituie o etapă importantă în istoria salonului : marchează cei 40 de ani de la înființarea mărcii
Pollutec care, în 1978, îngloba un eveniment deja existent pe tema apei și a aerului, la care se adăuga
gestionarea deșeurilor–atâtea teme care constituiau marile axe ale politicii de mediu în curs de
structurare în Franța, la acea vreme. Dintr-un salon pentru materiale și echipamente de tratare a
poluării și noxelor, Pollutec a devenit un eveniment internațional unic : el acoperă azi 14 sectoare
majore de mediu și climă*, propune abordări transversale și integrate–orașul sustenabil și industria
performantă –și aduce în prim plan piețele de aplicații specifice precum agricultura și spitalele. In
zilele noastre, Pollutec este, așadar, o expoziție pentru tratare și prevenție în toate sectoarele de
mediu, un program de conferințe și dezbateri cu subiecte centrale ale creșterii verzi, precum și
multiple posibilități de întâlniri și schimburi între diferiții profesioniști prezenți : expozanți, vizitatori,
aleși, membri ai delegațiilor internaționale...
O mai bună utilizare a resurselor naturale, lupta împotriva schimbărilor climatice, o îmbunătățire a
cadrului de viață și conservarea biodiversității reprezintă mizele fundamentale la care Pollutec
intenționează să contribuie. Evenimentul reunește principalii actori ai acestor domenii și prezintă
soluțiile (produse și servicii) cele mai recente în curs de dezvoltare. Inovația ocupă un loc major atât
la standuri cât și în spațiile de conferințe, dezbateri și întâlniri ale întreprinderilor noi sau cu ocazia
decernării de premii și trofee. Vitrina Inovațiilor, organizată împreună cu PEXE, distinge soluțiile cu
potențial mare de piață dintre inovațiile prezentate în cadrul salonului. De altfel, Pollutec confirmă
rolul său de incubator și sprijin în întâmpinarea a o sută de societăți noi inovatoare.
Lumea întreagă converge la Pollutec
Cu aproape 130 de țări reprezentate via expozanți sau delegații, Pollutec 2018 își confirmă anvergura
internațională. In voința sa de a aduce în față piețe emergente ce reprezintă adevărate oportunități
de afaceri și cooperare, salonul propune un spațiu întreg rezervat țărilor din Africa, America Latină și
Asia de Sud-Est : Spațiul AAA. După Coasta de Fildeș în 2014, revine onoarea pentru Burkina Faso,
țară din zona Sahel care a adus mediul printre prioritățile sale și dezvoltă numeroase competențe și
cunoștințe practice, de unde și importante proiecte în materie de infrastructuri urbane și de
industrie. Printre principalele subiecte de schimburi de informații, reținem : apa, deșeurile, energia,
orașul sustenabil și agricultura sustenabilă. Luăm la cunoștință de asemenea și de prezența la salon a
70 de delegați din China, în extinderea Forumului franco-chinez din 26 noiembrie de la Lyon.
Un prim eveniment-secundar promițător
Pentru această ediție 2018, Pollutec organizează pe 28.11 primul Summit internațional pentru
orașele și teritoriile angajate în economia circulară în parteneriatcu metropola Lyon. Programul de
această dată este elaborat pornind de la proiecte concrete primite cu ocazia emiterii unui Apel la
Manifestarea Interesului lansat în primăvară. Sunt deja confirmați reprezentanțiioficiali ai orașelor
Londra, Lyon, Ouagadougou și Strasbourg, ai regiunilor franceze Auvergne-Rhône-Alpes și Occitania,
ai landului german Rhenania de Nord-Westphalie și ai ONU Mediu.
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Economia circulară, plastice, mare & litoral… : temele far ale Pollutec 2018
Pollutec pune accentul pe tematici din centrul actualității creșterii verzi : economia circulară, plastice,
mare & litoral dar și pe cifre &mediu și slujbe& competențe. In plus, Summitul orașelor și
teritoriiloreconomia circulară va face obiectul a numeroase conferințe (ex. : pachet european, foaie
de parcurs franceză, normă experimentală AFNOR…) și prezentări specifice (ex. : dezmembrarea „pe
viu” a telefoanelor inteligente). Problema crucială a plasticelor va fi abordată din toate unghiurile :
prevenție, substituire, reciclare, valorificare… Focusul Mare& Litoral va reveni la problema plasticelor
și a restaurării și conservării acestor ecosisteme fragile și va prezenta numeroasele mize ale
economiei albastre în general. Dovadă a interesului pentru aceste tematici, forumul Mare& Litoral
era deja complet la începutul lui octombrie, cu aproape două luni înainte de deschiderea salonului.
Cu ajutorul „Cifrelor &Mediului” se va aduce în prim plan mai ales integrarea în creștere a numericii
în cadrul eco-soluțiilor cu numeroase exemple concrete în ansamblul sectoarelor salonului. In fine, pe
lângă Spațiul pentru Slujbe și programarea purtată de Kandra pe durata celor patru zile ale
evenimentului, o Zi pentru Slujbe pe 30.11 va fi ocazia de a întâmpina o întreagă serie de Job
datingsîntre studenți și DRH sau directori tehnici ai întreprinderilor în căutare de colaboratori. O
inițiativă promițătoare câtă vreme recrutarea constituie principala frână a dezvoltării eco-PME.
Pețitorie și întâlniri de afaceri: conexiuni la toate nivelurile
Pionier al punerii în relație între actorii din sectorul mediului, Pollutec își consolidează platforma
menită a favoriza legăturile între toți participanții (expozanți, vizitatori, părți etc.) înainte de
eveniment. Fiecare se poate înregistra și poate beneficia de recomandări de contracte și întâlniri pe
loc, în funcție de centrii săi de interes. Mai multe operațiuni specifice sunt în egală măsură propuse,
precum Green Dayscu CCI Auvergne-Rhône-Alpes membră a Enterprise Europe Network, Întâlniri în
Industrie cu referenții apă, deșeuri și riscuri ale industriei, Întâlniri Colectivități cu serviciile tehnice
ale orașelor și Job datingspe durata zilei Slujbelor din 30.11, fără a uita de întâlnirile preconizate
pentru Spațiul Țărilor emergente. Pe scurt, fiecărui eveniment cheie al Pollutec 2018 îi corespund
oportunități de colaborare.
Așadar, întâlniți-vă la Pollutec 2018 : vă așteaptă numeroase surprize pentru a sărbători cei 40 de ani
ai mărcii !
*Cele 14 sectoare ale Pollutec: Gestionarea resursei Apă, Gestionarea rețelelor, Colectare-Spălare-Hidro-curățare, Tratarea
deșeurilor, Reciclare-Reangajare-Materii& Materiale, Situri& soluri, Instrumentație-Metrologie-Analiză, Gestionarea aerului,
mirosurilor și zgomotului, Prevenirea și gestionarea riscurilor, Energie (producție& stocare), Eficacitate energetică a
produselor și procedeelor, Amenajare urban& mobilitate, Biodiversitate& medii naturale, Colective& instituții (sprijin,
formare, cercetare…).
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