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Pollutec 2020 : konkretne rozwiązania dla nowego modelu ekologicznego
Wydarzenie międzynarodowe z sektora ochrony środowiska organizowane przez Reed Expositions
France, Targi Pollutec odbędą się w Centrum Wystawowym Lyon Eurexpo od 1 do 4 grudnia br.
Innowacje, opinie ekspertów, bieżące trendy… targi będą znakomitą okazją do zaprezentowania
produktów z różnych sektorów1 na stoiskach wystawców, w ramach debat i konferencji oraz podczas
animacji.
Dostosowanie się do zmian klimatycznych, gospodarka obiegu zamkniętego i nowe modele
energetyczne stanowią trzy główne osie tematyczne edycji 2020. Ponadto targi Pollutec proponują
rozwiązania technologiczne dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień, takich jak plastik,
mikrozanieczyszczenia i zanieczyszczenia, metale strategiczne oraz informacje poświęcone
zatrudnieniu i nowym zawodom związanym z przemianami ekologicznymi.

Targi tworzone we współpracy z najlepszymi ekspertami
Targi Pollutec opierają się na komitecie organizacyjnym, w którego skład wchodzą eksperci z różnych
sektorów. Eksperci przyczyniają się do opracowania jak najbardziej aktualnej tematyki targów i
animacji obejmujących zmiany zachodzące na rynkach. W ramach targów zaprezentowane będą
sektory : Wioska Recyclingu ( organizowana wspólnie z Federec), Biogaz (Biogaz Vallée, Club Biogaz,
ATEE), Tereny i gleby (UPDS), Azbest (Réso A+), Odpady budowlane (SEDDRe), Inżynieria (OPQIBI,
CINOV, AITF) oraz Forum Bioróżnorodności i środowisk naturalnych, Forum Wody i kanalizacji, Forum
Energii, Forum Zarządzania odpadami, Forum Zrównoważonego przemysłu, Forum Zarządzania
ryzykiem, Forum Zrównoważonych miast i terenów, Forum Rolnictwa i klimatu (nowość).
Innowacja - siła napędowa targów Pollutec
Prawdziwy powód do odwiedzenia targów Pollutec – ekoinnowacja będzie ponownie zajmowała
miejsce honorowe podczas naszej imprezy. Wystawcy zapowiadający swoje innowacje przed
rozpoczęciem targów Pollutec zyskają większą rozpoznawalność przed, w trakcie i po wydarzeniu.
Dotychczas usytuowany w centrum targów « pitch ring » ( przestrzeń do prezentacji przeznaczona dla
startupów oraz innowacyjnych MŚP i bardzo małych przedsiębiorstw) zostanie zastąpiony przez różne
przestrzenie zlokalizowane w sektorach Woda, Odpady i Energie, aby uczestnicy prezentacji byli jak
najbliżej profesjonalistów z poszczególnych branż. Ekoinnowacje zostaną także docenione w ramach
nagród przyznawanych w trakcie trwania targów Pollutec 2020.
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Sektory 2020 : Zarządzanie zasobami wodnymi, Gospodarka odpadami, Energia i efektywność energetyczna,
Tereny i gleby, Zrównoważone miasto, Jakość powietrza, zapachy i hałas, Instrumentarium-Metrologia-Analiza,
Zarządzanie ryzykiem, Bioróżnorodność i środowiska naturalne, Organizacje i instytucje.
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Nowość : Water Hub
Wśród animacji targowych warto odnotować « Water Hub » przeznaczony do zaprezentowania
innowacyjnych rozwiązań dedykowanych małemu obiegowi wody, od zbierania wody pitnej do
systemu kanalizacji.

Międzynarodowe targi odpowiadające na wyzwania całej planety
W tym roku targi Pollutec będą gościć liczne pawilony narodowe i delegacje z Europy oraz innych części
świata (2) . Swój udział w targach w charakterze wystawców potwierdziły firmy z Niemiec, Austrii, Belgii,
Kanady, Chin, Korei Południowej, Danii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Estonii, USA,
Finlandii, Izraela, Włoch, Lichtensteinu, Luksemburga, Holandii, Polski, Portugalii, Szwecji, Słowacji,
Czech, Turcji, Wlk. Brytanii i Szwajcarii.
Targi Pollutec 2020 wraz z różnymi partnerami zorganizują ponownie program dla miast i regionów
zaangażowanych w gospodarkę obiegu zamkniętego. Celem jest zaprezentowanie konkretnych
aplikacji umożliwiających terytorialną optymalizację przepływów i działań ( materiałów, żywości,
odpadów, etc.) w różnych miastach UE.
Targi Pollutec jako platforma ułatwiająca kontakt między profesjonalistami będą miejscem wielu
spotkań biznesowych.

Nowość : Pollutec Morze & Wybrzeże
Pollutec od dawna prezentuje rozwiązania dedykowane morzu i wybrzeżu. Zgodnie z ewolucją naszych
targów, proponowane rozwiązania obejmowały początkowo zagadnienia związane z usuwaniem
przypadkowych zanieczyszczeń, wody balastowej lub odpadów, z czasem tematyka rozszerzyła się o
demontaż statków, silniki okrętowe, etc. Obecnie prezentowane są również rozwiązania z dziedziny energii
prądów morskich, biotechnologii morskiej i przywracania dobrego stanu środowiska morskiego. W 2002 po
raz pierwszy zorganizowano wioskę tematyczną Morze & Wybrzeże i dedykowane Forum, które w 2018
roku cieszyło się dużym zainteresowaniem. W tym roku organizatorzy targów Pollutec proponują nową
formułę Pollutec Mer & Littoral (Pollutec Morze & Wybrzeże). To nowe spotkanie zgromadzi w jednym
miejscu rozwiązania dedykowane działalności i terenom przybrzeżnym oraz gospodarce morskiej:
rozwiązania z dziedziny zarządzania ryzykiem, zanieczyszczeń, ochrony ekosystemów, planowania
przestrzennego, rozwiązania ułatwiające transformację sektora morskiego i ochronę zasobów morskich.

2) Na dzień dzisiejszy potwierdzono organizację następujących pawilonów : Bawarskiego, dwóch
pawilonów Belgijskich, Kanadyjskiego, Chińskiego, Korei Płd., Luksemburskiego, Holenderskiego i
Szwajcarskiego. Czekamy na potwierdzenie organizacji innych pawilonów narodowych.
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Pomiędzy kontaktem cyfrowym a fizyczną obecnością
Priorytetem dla organizatorów targów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom
wydarzenia, dlatego przewidziano szereg środków ochronnych, aby jak największa liczba
profesjonalistów mogła wziąć udział w tegorocznej edycji targów Pollutec. Przygotowaliśmy także
bogatą ofertę cyfrową : organizowanie webinariów przed targami ; propozycje spotkań biznesowych
online ; cyfrowa forma niektórych animacji np. Water Hub i poszczególnych ścieżek tematycznych ;
transmisje konferencji w czasie rzeczywistym, to tylko niektóre z nowości edycji 2020. Organizatorzy
targów Pollutec rozważają także nową ofertę dla nieobecnych wystawców.

Ekipa targów opracowuje środki ochronne, które mają zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym.
Oprócz noszenia maseczek ochronnych i udostępnienia wszystkim gościom płynów dezynfekujących,
przewidujemy także regulację ilości osób, ustalone limity osób mogących przebywać w salach
konferencyjnych, dezynfekcję przestrzeni oraz wzmocnienie procedur higienicznych dla dostawców
jedzenia.
Pomoc finansowa dla firm i startupów
Chcąc wesprzeć firmy, które pragną uczestniczyć w targach Pollutec, mając na uwadze konsekwencje
ekonomiczne obecnego kryzysu, organizatorzy targów Pollutec przedsięwzięli nadzwyczajne środki i
zaoferowali nowe propozycje stoisk pod klucz w preferencyjnych cenach oraz propozycje dla
startupów, dzięki którym będą mogły pokazać swoją działalność i zyskać rozpoznawalność za mniej niż
1000€.

Przedstawicielstwo Targów w Polsce :
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE
tel. 22 815 64 55
e-mail : promopol@it.pl www.promosalons.pl
Kontakt prasowy:
Agence Profile
e-mail : pollutec@agence-profile.com / tel. 00 331 56 26 72 30
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