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ADIAMENTO DO SALÃO POLLUTEC PARA 2021  

E lançamento de um evento 100% digital de 1 a 4 de dezembro de 2020  

  
  

Novas datas: de 5 a 8 de outubro de 2021   

Lyon Eurexpo  

  
A Reed Expositions France, na sequência das múltiplas consultas aos membros da sua 
comunidade profissional, tomou a iniciativa de adiar o salão Pollutec para 2021.  
  
A pandemia da COVID-19, tema de atualidade à escala nacional, europeia e internacional 
com fortes repercursões económicas na atividade de muitos expositores do mercado do 
ambiente, trouxe incertezas quanto à capacidade de resposta dos visitantes tradicionais. 
Os organisadores do salão Pollutec decidiram por isso adiar a edição inicialmente prevista 
de 1 a 4 de dezembro de 2020 para outubro de 2021.   
  
Esta decisão foi muito difícil de tomar pois inúmeros expositores, visitantes e 
organizações defendiam a realização do evento como um relançamento económico com 
o ambiente no centro dos desafios. Os atores regionais, aguardavam também, a 
realização do evento na medida em que o Pollutec é uma atração de peso para a atividade 
económica da região de Lyon.  
   
Fortalecidos por estes apoios e confiantes na sua própria capacidade em receber todos 
os visitantes de forma optimal no plano sanitário, graças a um protocolo certificado, os 
os organizadores mantiveram-se confiantes até ao final do verão. Infelizmente, a recente 
evolução da pandemia leva-nos a um adiamento, a fim de preservar este evento de 
referência para maiores hipóteses de audiência global e de retorno sobre o investimento 
dos seus clientes.   
  
«Temos plena consciência da deceção de todos quantos nos apoiaram e que contavam com 
a Pollutec no final do ano para relançarem a sua atividade. Mas a Pollutec continua a ser o 
ponto de encontro de toda a fileira. Manter hoje a edição de 2020 seria arriscado e 
incompreensível para numerosos clientes. A Pollutec irá contribuir para a aceleração da 
transição energética e ecológica em 2020, oferecendo, nas datas iniciais do salão, de 1 a 4 
de dezembro de 2020, um evento digitalizado, declinado nomeadamente sob a forma de 
webinaires e reuniões de negócios».  

  
Alexis de Gérard, diretor do salão Pollutec  

 

  

  
  

https://www.pollutec.com/


 
  
Sobre a REED EXPOSITIONS FRANÇA - www.reedexpo.fr  
  
Presente em 18 setores de atividade, com 40 salões líderes entre os quais Batimat, EquipHotel, IFTM-
Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… e 45 sites internet e blogs, a 
Reed Expositions oferece aos seus clientes os contatos, os conteúdos e as redes para acelerar o seu 
desenvolvimento. Mais de 18 600 empresas e 1,08 milhões de compradores franceses e estrangeiros são 
clientes nesses eventos.  
  
A Reed Expositions faz parte do grupo Reed Exhibitions, um dos primeiros orgnizadores mundiais de salões 
e líder no mercado francês com mais de 60 manifestações e filiais, a Reed Expositions France e a Reed 
Midem.  
  
*organizado pela SAFI, filial da Reed Expositions e dos Ateliers d’Art de France   
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