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Септември 2020 г. 
 

Статия на изложението POLLUTEC за 2021  
И организиране на 100% дигитално събитие от 1ви до 4 декември 2020 

_________________________________________________________________________________ 
  
 

Нови дати : от 5 до 8 октомври 2021   

Лион, изложбен парк Lyon Eurexpo  

  
След многобройни консултации с професионалистите от бранша, Reed Expositions 
Франция реши да отложи изложението Pollutec за 2021 година. 
  
Пандемията COVID-19 е все още актуална на национално, европейско и международно 
ниво и оказва силни икономически последици върху дейността на много изложители на 
пазара на околната среда, което прави несигурно посещението на традиционните 
посетители на изложението. Поради тази причина организаторите на изложението 
Pollutec взеха решеноие да отложат първоначално планираното издание за датите 1- 4 
декември 2020 г. през октомври 2021 г.  
 
Това решение беше трудно за взимане, тъй като много професионалисти, изложители, 
посетители и организации искаха събитието да продължи като част от съживяването на 
икономиката, поставяйки околната среда в центъра на проблемите. Изложението бе 
призовано да се проведе и на регионално ниво, като Pollutec беше акцент във влиянието 
и икономическата активност на лионската агломерация.  
 
Силни от тази подкрепа и уверени в способността си да настанят всички участници по 
оптимален здравословен начин в рамките на сертифициран протокол, организаторите 
поддържаха проактивен курс до лятото. Но неотдавнашното развитие на пандемията 
доведе до това отлагане на събитието, за да се запазят по-добри шансовете за общата 
аудитория и възвръщаемост на инвестициите за клиентите.  
 
«Ние добре осъзнаваме разочарованието на всички ангажирани от наша страна, които 
разчитаха на Pollutec в края на годината за възобновяване на дейността си. Но Pollutec 
е мястото за срещи на цялата индустрия. Провеждането на изложението за 2020 г. е 
рисковано и би било неразбрано от много клиенти. Въпреки това Pollutec ще допринесе 
за ускоряването на енергийния и екологичния преход през 2020 г., като предлага през 
първоначалните дати на изложението от 1 до 4 декември 2020 г.дигитално събитие 
под формата на уебинари и онлайн бизнес срещи. 

  
Алексис де Жерар, директор на изложението Pollutec  

 
 

  
 

https://www.pollutec.com/
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Относно  REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr  
 
Представен в 18 бизнес сектора, с 40 водещи търговски изложения, включително Batimat, 
EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet *, Fiac, Paris Photo 
... и 45 уебсайта и блогове, Reed Expositions представя на своите клиенти контакти, 
съдържание и мрежи за ускоряване на тяхното развитие. Клиенти на събитията на Reed 
Expositions са над 18 600 компании и 1,08 милиона френски и чуждестранни купувачи. 
 
Reed Expositions е част от групата Reed Exhibitions, един от водещите световни 
организатори на търговски изложения и лидер на френския пазар с повече от 60 събития 
и 2 дъщерни дружества, Reed Expositions France и Reed Midem. 
 
* организиран от SAFI, дъщерно дружество на Reed Expositions и Ateliers d'Art de France 
 
 
 
 

Контакт в България :  

Bertrand GARDAIR 
Промосалони 
Тел: +35932966661 
 tradingconsultbg@yahoo.fr 

http://www.reedexpo.fr/

