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Eylül 2020 

 

2021 yılı POLLUTEC FUARININ Basın Bülteni ve 1 ila 4 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak %100 

dijital etkinliğin lansmanı 

Yeni tarihler: 5-8 Ekim 2021 

Lyon Eurexpo 

Meslek toplulukları ile yapılan çok sayıda istişare sonrasında, Reed Expositions France, Pollutec fuarını 

2021’e erteleme kararı aldı. 

Çevre pazarından birçok katılımcının faaliyetlerii üzerinde güçlü bir ekonomik etkiye sahip olan ve fuarın 

geleneksel ziyaretçilerinin hareketlerini belirsiz hale getiren, ulusal, Avrupa ve uluslararası düzeyde 

etkisini hala sürdüren COVID-19 Pandemisi karşısında, Pollutec fuarının organizatörleri son olarak, 1 ila 

4 Aralık 2020 tarihleri arasında öngörülen fiziksel fuarı 2021 tarihine erteleme kararı almışlardır.  

Bu kararı vermek zordu çünkü birçok profesyonel, katılımcı, ziyaretçi ve organizasyon çevreyi sorunların 

merkezine yerleştirerek bu etkinliği ekonominin yeniden canlanmasının bir parçası olarak tutmayı arzu 

ediyorlardı. Fuar aynı zamanda bölgesel aktörler tarafından de benimseniyordu, Pollutec Lyon 

metropolünün bir vurgusu olarak ekonomik faaliyetinin bir göstergesiydi.  

Bu destekler ve inananların, tüm katılımcıların sertifikalı bir protokol çerçevesinde en uygun sıhhi şekilde 

ağırlanacağına olan güveni sayesinde, organizatörler gönüllü olarak hedeflerini yaza sarkıttı. Ancak, 

pandeminin yakın zamandaki gelişimi, bu referans etkinliğin küresel izleyici kitlesine daha iyi bir şans 

vermesi ve müşteriler için yatırımların getirisini korumak için bir erteleme tercihinin ön plana çıkmasına 

neden oldu. 

«Yıl sonunda faaliyetlerini yeniden canlandırmak için Pollutec'e güvenen ve bize bağlı olan herkesin hayal 

kırıklığının farkındayız. Ancak Pollutec, tüm yan kuruluşların buluşma yeridir. 2020 fuarını  bugün 

korumak risklidir ve birçok müşteri tarafından yanlış anlaşılabilir. Bununla birlikte, Pollutec,  yine de 

2020'de, enerji ve ekolojik dönüşümün hızlandırılmasına katkıda bulunmak için, fuarın başlangıçta 

planlanan 1 ila 4 Aralık 2020 tarihlerinde,  web seminerleri, iş toplantıları ve çeşitli etkinlikler şeklinde 

dijital bir etkinlik sunacaktır ». 

Pollutec Fuarı Müdürü, Aléxis de Gérard  
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REED EXPOSITIONS FRANCE hakkında www.reedexpo.fr web sitesini ziyaret ediniz. 

18 faaliyet konusunda, Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & 

Objet*, Fiac, Paris Photo gibi lider konumundaki 40 fuar merkezinde ve 45 internet sitesi ve blogta 

varlığını sürdüren Reed Expositions, müşterilerine, gelişimlerini hızlandırmak için temaslar, içerikler ve 

ağlar sunar. 18 600 den fazla şirket ve 1,08 milyondan Fransız ve yabancı alıcı bu etkinliklerin 

müşterileridir. 

Reed Expositions, Reed Exhibitions Grubun bir parçasını teşkil eder ve 60’tan fazla fuarla ve 2 yan 

kuruluşu olan Reed Expositions France ve Reed Midem ile Fransa pazarında lider küresel fuar 

organizasyonlarından biridir,  

* SAFI tarafından organize edilmiş, Reed Expositions ve Ateliers d’Art de France yan kuruluşu  

             
     

 

POLLUTEC Fuarı TÜRKİYE TEMSİLCİMİZ : 

PROMOSALONS TURQUIE  

Adres : Bağdat Cad. Beyaz Apt. No:339 D:9 K:4 34738 ERENKÖY ISTANBUL 

Tel: 90 216 467 47 45 

e-mail: turkiye@promosalons.com.tr 
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http://www.reedexpo.fr/

