Persbericht, september 2021

POLLUTEC: POSTIEVE TRENDS OP IETS MEER DAN EEN MAAND VOOR OPENING
VAN DE BEURS
Pollutec, de toonaangevende vakbeurs voor milieu- en energieoplossingen, georganiseerd door RX France
(voorheen Reed Expositions France) verheugt zich in een positieve trend in bezoekersregistraties zowel
nationaal als internationaal, met een sterke voorkeur voor fysieke deelname aan de beurs. Goede
voortekens voor deze 2021-editie.

INTERNATIONALE
BEZOEKERS
VERTEGENWOORDIGD

GOED

Op dit moment (begin september) is 27 %
van de bezoekers die bij Pollutec zijn
geregistreerd internationaal, waarvan 9%
Europees. De sterkst vertegenwoordigste
landen zijn: Algerije, Tunesië (eregastland
deze editie), Zwitserland en Marokko.
Speciaal vermeld wordt dat het Afrikaanse
continent op dit moment maar liefst 855
ingeschreven voor de beurs telt.
Desondanks stelt Pollutec dat de
internationale bezoekers zich traditioneel
eerder registreren dan de Franse bezoekers,
en verwacht daarom dat het aandeel nog zal
wijzigen in de loop van de tijd.

VOORKEUR VOOR FYSIEKE AANWEZIGHEID
Van de ruim 6.700 geregistreerde bezoekers
per 3 september:
•
•
•

zegt 88% van de bezoekers fysiek
naar de beurs te willen komen;
is 3% van plan om alleen online deel
te nemen via het digitale programma
"Pollutec Live";
heeft 9% nog niet besloten voor een
fysieke of digitale deelname.

‘’Deze positieve trend in registraties is zeer bemoedigend en toont de wens van onze gemeenschap
om bijeen te komen in een context waarin de zorgen over het milieu groeiende zijn. We staan klaar
om alle deelnemers te verwelkomen in optimale hygiënische omstandigheden met een protocol met
een officieel gecertificeerd ‘Safe&Clean’-label.
Ons "Pollutec Live"-programma beschikbaar in het Frans en Engels stelt ons in staat om ons publiek
uit te breiden door middel van een selectie van live conferenties, de virtuele of hybride Green Days
business meetings en toegang tot ons nieuwe digitale contentplatform "Pollutec Learn & Connect."
Alexis de Gérard, directeur van de Pollutec
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De Pollutec, katalysator van de ecologische transitie, werd opgericht in 1978 en wordt
vandaag de dag erkend als hét internationale referentie-evenement voor milieuprofessionals,
een showcase van milieuoplossingen voor de industrie, steden en gebieden en een
springplank voor marktinnovaties en internationale ontwikkeling.
De beurs omvat verschillende sectoren zoals afvalbeheer, waterbeheer, energie en energieefficiëntie, vervuilde locaties en bodems, duurzame steden en gebouwen, luchtkwaliteit,
geuren en lawaai, instrumentatie, metrologie en analyse, risicobeheer en -preventie,
biodiversiteit en natuurlijke omgevingen, zee- en de kustverontreiniging…
Gemiddeld komen exposanten en bezoekers uit 128 landen over de hele wereld.
Over RX France - www.rxglobal.com
RX France organiseert face-to-face, digitale of hybride evenementen, marktleiders in twintig verschillende
markten. Onder de topevenementen van RX op nationaal en internationaal niveau, zijn o.a. MIPIM, MAPIC,
Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo en vele anderen ... Onze
evenementen vinden plaats in Frankrijk, China, India, Italië, Mexico, Rusland en de Verenigde Staten.
We ondersteunen onze klanten in hun strategische en commerciële ontwikkeling door evenementen te
organiseren die hun zakelijke kansen faciliteren en uitbreiden en door hen steeds innovatievere evenementen
aan te bieden die het beste van fysiek en digitaal combineren.
RX France is de Franse dochteronderneming van RX (voorheen Reed Exhibitions)
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Noot voor de redactie
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland,
Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg, tel.: 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com
Contactpersonen pers/bezoekers: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk
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De website van de beurs (www.pollutec.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden
van de laatste persberichten, foto’s en logo’s
a mis en forme : Néerlandais (Pays-Bas)
a mis en forme : Néerlandais (Pays-Bas)

Perscontact: Agence Profile
pollutec@agence-profile.com / 01 56 26 72 30

