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World Efficiency Solutions in Parijs:
meer aanbod en nieuwe beursdata
De World Efficiency, eerste mondiale vakbeurs voor duurzaamheid en CO2-reductie, wordt
gehouden van 12 t/m 14 december 2017 in Parijs, in plaats van de eerder aangekondigde beursdata
in oktober. Deze verandering heeft te maken met de organisatie van de World Climate Solutions in
Bonn tijdens de COP23, door World Climate Ltd en Reed Exhibitions.
In december, na afloop van de COP23, organiseert de World Efficiency Solutions, het toonaangevende platform
voor oplossingen voor duurzaamheid en CO2-reductie, het ‘ONLINE to On LIFE’ evenement, waar de laatste
beslissingen die in Bonn zijn gemaakt, direct kunnen worden toegepast en omgezet in de vorm van concrete
zakelijke mogelijkheden en de uitvoering van projecten.
Vanaf 1 juni, voorafgaand aan de beurs, is het online WEConnect platform operationeel en worden oplossingen
van innovatieve bedrijven of organisaties gekoppeld aan projecten waarvoor de juiste implementatie middelen
worden gezocht.
Vervolgens vindt de World Climate Solutions plaats van 14 t/m 16 november 2017 in Bonn. De belangrijkste
financieringskwesties worden behandeld en de ontwikkeling van publiek-private samenwerking (PPPs) voor de
uitvoering van klimaatprojecten NDSs (Nationally Determined Contributions) wordt gefaciliteerd.
Daaropvolgend wordt tenslotte de World Efficiency Solutions georganiseerd van 12 t/m 14 december 2017. Dit
evenement presenteert alomvattende oplossingen van een netwerk van internationale partners in de vorm van
vijf dimensies: Business matchmaking, Summit (congres), Expo (vakbeurs), Showcase en Training.
In 2017 vinden dus drie unieke evenementen plaats om gezamenlijk de markt voor duurzaamheid en CO2reductie te crëeren. De organisatie verwelkomt u graag in Bonn van 14 t/m 16 november tijdens de World
Climate Solutions, in Parijs van 12 t/m 14 december voor de World Efficiency en vanaf 1 juni aanstaande op
WEConnect.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op: www.world-efficiency.com

INFORMATIE EN CONTACT IN NEDERLAND
In Nederland wordt de World Efficiency vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020,
email: info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot bezoek aan de beurs. Promosalons Nederland beschikt over uitnodigingen, reis- en verblijfmogelijkheden, marktinformatie, enz.
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