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POLLUTEC : NA BLISKO MIESIĄC PRZED OTWARCIEM TARGÓW ORGANIZATORZY IMPREZY
PREZENTUJĄ DWIE TENDENCJE DOTYCZĄCE TEGOROCZNEJ EDYCJI.
Pollutec – międzynarodowe targi rozwiązań z ochrony środowiska i energetyki organizowane przez
RX France (dawniej Reed Exhibitions France) – odnotowują pozytywną tendencję wzrostu prerejestracji odwiedzających, zarówno z Francji jak i z zagranicy, z dużą przewagą fizycznej obecności na
targach, co dobrze wróży edycji 2021.
SILNA REPREZENTACJA MIĘDZYNARODOWA
Na chwilę obecną 27% zarejestrowanych odwiedzających stanowią goście spoza Francji, w tym 9%
to Europejczycy. Wśród krajów z największą liczbą zarejestrowanych odwiedzających są : Algieria,
Tunezja (gość honorowy tegorocznej edycji), Szwajcaria i Maroko. Na liście odwiedzających znajduje
się obecnie 855 profesjonalistów z kontynentu afrykańskiego! Organizatorzy targów Pollutec
precyzują, że odwiedzający spoza Francji tradycyjnie rejestrują się wcześniej niż goście znad Sekwany,
w związku z tym proporcje uczestników mogą się jeszcze zmienić.
PREFEROWANA FIZYCZNA OBECNOŚĆ
Wśród 6 700 zarejestrowanych wejściówek dla odwiedzających (dane z 3 września) :
• 88% odwiedzających deklaruje przyjazd na targi,
• 3% przewiduje jedynie wirtualny udział w wydarzeniu poprzez program « Pollutec Live »
• 9% nie podjęło jeszcze decyzji czy odwiedzi targi osobiście czy weźmie udział w wirtualnej formie
wydarzenia
Pozytywna tendencja wzrostu rejestracji odwiedzających jest znacząca i pokazuje, że środowisko
profesjonalistów z branży chce się spotkać, szczególnie w sytuacji, gdy problemy związane z
ochroną środowiska są coraz istotniejsze. Pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom optymalne
warunki sanitarne zgodnie z protokołem Safe&Clean d’Apave Certification.
Nasz program « Pollutec Live » dostępny w jęz. francuskim i angielskim pozwoli nam zwiększyć
liczbę uczestników dzięki wybranym konferencjom na żywo, wirtualnym i hybrydowym spotkaniom
biznesowym Green Days i dostępowi do nowej platformy cyfrowej « Pollutec Learn & Connect ».
Alexis de GERARD, dyrektor targów Pollutec

Utworzone w 1978 roku targi Pollutec, będące aktywatorem przemian ekologicznych, stanowią
witrynę rozwiązań z sektora ochrony środowiska dla przemysłu, miast i terytoriów oraz trampolinę
dla innowacji z branży na arenie międzynarodowej.
Na targach obecni będą wystawcy z nast. sektorów : gospodarka odpadami, zarządzanie zasobami
wodnymi, energia i efektywność energetyczna, tereny i gleby skażone, tematyka zrównoważonego
miasta i budownictwa, jakość powietrza, wyziewy i hałas, Instrumentarium, metrologia i analiza,
zarządzanie i zapobieganie ryzykom, bioróżnorodność i środowiska naturalne, morze i wybrzeże.
Odwiedzający i wystawcy targów Pollutec reprezentują 128 krajów.

RX France - www.rxglobal.com
RX France organizuje wydarzenia fizyczne, cyfrowe i hybrydowe, będąc liderem na ponad 20 rynkach.
Na liście najważniejszych imprez targowych organizowanych przez RX są MIPIM, MAPIC, Batimat,
Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo i wiele innych … Nasze
wydarzenia odbywają się we Francji, Chinach, Indiach, Włoszech, Meksyku, Rosji i USA.
Towarzyszymy naszym klientom w rozwoju strategicznym i handlowym organizując spotkania, które
ułatwiają i zwiększają ich możliwości biznesowe i proponując coraz bardziej innowacyjne wydarzenia,
łączące zalety realnego spotkania i oferty cyfrowej.
RX France jest francuską filią RX (dawniej Reed Exhibitions)
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