
 
  

Persbericht 

Amsterdam, september 2020  
  

  
POLLUTEC stelt de beurs uit naar 2021 

en lanceert een 100% digitaal evenement van 1 t/m  4 december 2020  
 
  

Nieuwe data: 5 t/m 8 oktober 2021 
Lyon Eurexpo 

 

Na uitvoerig overleg met de sector heeft Reed Expositions France besloten de Pollutec-

vakbeurs uit te stellen tot 2021. 

Vanwege de grote wereldwijde impact van de COVID-19-pandemie op de economische 
activiteiten van veel exposanten in de milieusector en de mogelijke reisrestricties van 
internationale bezoekers, hebben de organisatoren van de Pollutec definitief besloten om de 
geplande editie uit te stellen van 1 t/m 4 december 2020 naar 5 t/m 8 oktober 2021.   
  
Dit was een moeilijke beslissing omdat veel professionals, exposanten, bezoekers en 
organisaties het evenement wilden laten plaatsvinden om een economisch herstel waarbij het 
milieu centraal staat op gang te brengen. In het kader van deze duurzaamheid-, milieu- en 
energievakbeurs waren er ook regionale spelers uitgenodigd, want de Pollutec wordt gezien als 
een belangrijk onderdeel van de invloed en de economische bedrijvigheid van de metropool 
Lyon.    
  
De Pollutec was ervan overtuigd alle deelnemers volgens een gecertificeerd protocol in 
optimale veiligheid te kunnen verwelkomen en hielden zich daar tot nog toe aan vast. Om de 
exposanten en andere deelnemers een betere return on investment en een internationaal 
publiek te kunnen garanderen is er op basis van de recente ontwikkelingen rondom de covid-
19 pandemie echter uiteindelijk besloten om de beurs uit te stellen. 
 

" Wij zijn er ons ten volle van bewust dat alle betrokken partijen in de sector, die eind dit jaar op 
de Pollutec rekenden om hun activiteiten weer op gang te brengen, teleurgesteld zijn. Maar de 
Pollutec is een ontmoetingsplaats voor de hele industrie. In het huidige stadium is het 
voortzetten van de 2020-editie te riskant en zou dit door veel deelnemers aan de beurs niet 
begrepen worden. Toch zal de Pollutec bijdragen aan het versnellen van de energie- en 
ecologische transitie in 2020 door op de initiële data van de vakbeurs van 1 t/m 4 december 
2020 een gedigitaliseerd evenement aan te bieden in de vorm van webinars en zakelijke 
meetings." 

 Alexis de Gérard, directeur van de Pollutec 

  



 
  
  

Over Reed Expositions France - www.reedexpo.fr 

Aanwezig in 18 sectoren, met 45 toonaangevende beurzen, waaronder Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo... en 45 websites, biedt Reed Expositions haar 
klanten: contacten, inhoud en netwerken om hun ontwikkeling te versnellen. Meer dan 18.600 bedrijven en 1,08 
miljoen Franse en buitenlandse kopers zijn klanten van de evenementen. 

Reed Expositions maakt deel uit van de Reed Exhibitions groep, 's werelds grootste organisator van 
tentoonstellingen en marktleider op de Franse markt met meer dan 60 evenementen en 2 
dochterondernemingen, Reed Expositions France en Reed Midem. 

*georganiseerd door SAFI, een dochteronderneming van Reed Expositions en Ateliers d'Art de France. 

                               
 

 

Noot voor de redactie 
 
Nederland 
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, 
tel.: 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com 
Contactpersonen pers/bezoekers: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk 
 
Belgie 
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Belgie 
Tel.:  + 32 2 534 98 98 - belgium@promosalons.com  
Contactpersonen pers/bezoekers Gaëtan LACHAPELLE en Emeline SEGURA  
 

De website van de beurs (www.pollutec.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden 
van de laatste persberichten, foto’s en logo’s 
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