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Komunikat prasowy 

wrzesień 2020 
 

 
PRZENIESIENIE TARGÓW POLLUTEC na 2021 rok 

i organizacja wydarzenia w 100% cyfrowego od 1 do 4 grudnia 2020 r. 
 
 

Nowe daty targów : od 5 do 8 października 2021 r.  
w Centrum wystawowym Lyon Eurexpo 

 
Po licznych konsultacjach z profesjonalistami z branży, Reed Expositions France podjęło decyzję 
o przeniesieniu targów Pollutec na 2021 rok. 
 
Pandemia COVID-19, obecna na rynku francuskim, europejskim i międzynarodowym w dużym 
stopniu wpłynęła negatywnie na działalność wielu wystawców z sektora ochrony środowiska i 
utrudniła mobilizację tradycyjnego wizytoratu targów, dlatego organizatorzy salonu Pollutec 
zdecydowali ostatecznie o przeniesieniu edycji zaplanowanej na grudzień 2020 na październik 
2021 roku.   
 
Była to trudna decyzja, gdyż wielu profesjonalistów, wystawców, odwiedzających i 
organizatorów pawilonów chciało utrzymania targów w ramach ożywiania gospodarki, 
stawiając ochronę środowiska w centrum wyzwań. Profesjonaliści z regionu także chcieli, aby 
targi zostały zorganizowane, ponieważ salon Pollutec jest ważnym wydarzeniem, które ma duży 
wpływ na działalność gospodarczą Lyonu.   
 
Ostatnie zmiany sytuacji epidemiologicznej skłoniły organizatorów do przełożenia imprezy na 
przyszły rok, aby zapewnić jak największą liczbę gości i zwrot inwestycji dla klientów.   
 
« Jesteśmy świadomi rozczarowania osób zaangażowanych, które liczyły na organizację targów 
Pollutec pod koniec tego roku, aby ożywić swoją działalność. Targi Pollutec są spotkaniem całej 
branży. Utrzymanie edycji 2020 byłoby ryzykowne i źle odebrane przez wielu klientów. Pollutec 
nadal pracuje nad przyspieszeniem transformacji energetycznej i ekologicznej proponując od 1 do 
4 grudnia br. wydarzenie cyfrowe zorganizowane w formie webinariów i spotkań biznesowych ». 

 
Alexis de Gérard, dyrektor targów Pollutec 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.pollutec.com/
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REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 
 
Działając w 18 sektorach, organizując 40 imprez targowych będących liderami w swojej branży m.in. Batimat, 
EquipHotel, IFTM-Top Résa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… i prowadząc 45 
stron internetowych i blogów, Reed Expositions dostarcza swoim klientom sieci kontaktów i możliwości do rozwoju 
ich działalności. Ponad 18 600 firm i 1,08 miliona profesjonalistów z Francji i z zagranicy współpracuje z nami przy 
organizacji imprez targowych.   
Reed Expositions jest częścią grupy Reed Exhibitions, największego światowego organizatora imprez targowych i 
lidera na rynku francuskim, który reprezentuje ponad 60 wydarzeń i posiada dwie filie : Reed Expositions France i 
Reed Midem. 
*organizowane przez SAFI, filię Reed Expositions i Ateliers d’Art de France  
 

 
 

             

 
Przedstawicielstwo Targów w Polsce : 
MIĘDZYNARODOWE TARGI FRANCUSKIE - Tel. 22 815 64 55 -   promopol@it.pl  
www.promosalons.pl 
 

http://www.reedexpo.fr/
mailto:promopol@it.pl
http://www.promosalons.pl/
http://www.reedexpo.fr/events/
https://www.facebook.com/Reed-Expositions-France-190698044305531/
https://twitter.com/ReedExpositions
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.youtube.com/c/reedexpo
http://www.reedexpo.fr/

