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Comunicat AL SALONULUI POLLUTEC în 2021 
și lansarea unui eveniment 100% digital de la 1 la 4 decembrie 2020  

__________________________________________________________________________________ 

Noile date : 5 - 8 octombrie 2021 
Lyon Eurexpo 

La finalizarea numeroaselor consultări din comunitatea sa profesională, Reed Expositions Franța 
a luat decizia de a amâna salonul Pollutec în 2021.  

Datorită pandemiei COVID – 19, încă de actualitate la scară națională, europeană și 
internațională, cu repercusiuni economice puternice asupra economiei numeroșilor expozanți 
de pe piața mediului, și care face incertă mobilizarea vizitatorilor tradiționali ai salonului, 
organizatorii salonului Pollutec au decis în final să amâne ediția inițial prevăzută în perioada 1 
– 4 decembrie 2020 pentru luna octombrie 2021.
Această decizie a fost dificil de luat deoarece numeroși profesioniști, expozanți, vizitatori și
organizații doreau ca evenimentul să continue ca parte a relansării economiei, plasând mediul
în centrul mizei. Salonul a fost de asemenea numit să fie susținut de către actorii regionali,
Pollutec fiind un punct de referință pentru influența și activitatea economică a metropolei Lyon.
Înarmați cu acest sprijin și această încredere legate de capacitatea lor de a găzdui toți
participanții într-un mod optim în plan sanitar în cadrul unui protocol acreditat, organizatorii
au menținut un curs proactiv până în vară. Însă, evoluția recentă a pandemiei a condus la
privilegierea unei amânări pentru a prezerva acestui eveniment de referință cele mai bune
șanse de audiență globală și de rentabilitate a investițiilor pentru clienții săi.

« Suntem pe deplin conștienți de decepția tuturor celor angajați alături de noi, care contau pe 
Pollutec la finalul anului pentru relansarea activității lor. Însă, Pollutec este întâlnirea unei întregi 
filiere. A menține astăzi ediția 2020 este riscant și nu ar fi bine înțeles de numeroși clienți. Pullotec 
va contribui totuși la accelerarea tranziției energetice și ecologice în 2020, oferind, la datele 
inițiale ale salonului de la 1 la 4 decembrie 2020, un eveniment digital susținut mai ales sub formă 
de seminarii web și  întâlniri de afaceri”.  

Alexis de Gérard, Directorul salonului Pollutec 

https://www.pollutec.com/
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Legat de  REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr  
  
Prezent în 18 sectoare de activitate, cu 40 de saloane lider, din care Batimat, EquipHotel, IFTM-
Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… și 45 site-uri internet și bloguri, Reed 
Expositions oferă clienților săi contracte, conținuturi și rețele pentru accelerarea dezvoltării lor. Mai mult de 18 
600 de societăți și 1,08 milioane de cumpărători francezi și străini sunt clienții evenimentelor sale.  
 Reed Expositions face parte din grupul Reed Exhibitions, unul din primii organizatori mondiali de saloane și lider 
pe piața franceză cu mai bine de 60 manifestări și 2 filiale, Reed Expositions France și Reed Midem.  
  
*organizat de SAFI, filiala Reed Expositions și Atelierele de Artă din Franța  
  
Contact în România:  
Bertrand GARDAIR  
Promosalons  
Tel : +35932966661 
 tradingconsultbg@yahoo.fr  

 

http://www.reedexpo.fr/

