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World Efficiency, het platform met projecten en oplossingen
voor CO₂-reductie en duurzaamheid
In 2015 hebben de VN-lidstaten twee belangrijke resoluties aangenomen in het belang van onze toekomst en
die van onze planeet. Op de agenda van 2030 staan 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (SDGs) en
het Klimaatakkoord van Parijs, waarin de bovengrens van 2°C opwarming tot 2100 is vastgelegd. De benodigde inspanningen hiervoor zijn aanzienlijk. Om bijvoorbeeld de wereldwijde temperatuurstijging te beperken
tot 1,5°C, moet de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 met 70% tot 80% worden verminderd, om
vervolgens compleet te verdwijnen voor het eind van deze eeuw. Publieke en private marktspelers zetten zich
wereldwijd in voor een duurzame en klimaatvriendelijke economie: sommigen hebben specifieke behoeften en
starten projecten hiervoor en anderen bieden reeds oplossingen aan. De World Efficiency Solutions presenteert een uniek concept om professionals uit alle sectoren bijeen te brengen, bestaande uit een online platform, aanwezigheid tijdens de COP23 en een driedaagse vakbeurs in Parijs in december.
De World Efficiency Solutions is in 2015 gestart in het kader van de COP21 en ontwikkelt zich dit jaar verder. De
organisatie streeft ernaar spelers op het gebied van een duurzame en CO₂-arme economie samen te brengen:
grote organisaties, midden- en kleinbedrijven, startups, lokale en regionale overheden, financiële en institutionele stakeholders, om via deze weg partnerschappen en zakelijke kansen te bevorderen en een internationale
marktpositie te creëren die nodig is om de economie te transformeren.
Projecten en oplossingen samenbrengen voor een succesvolle ecologische transitie
De World Efficiency Solutions streeft ernaar om projecten van overheden en bedrijven die hun grondstof- en
koolstofgebruik willen verminderen, te matchen aan reeds bestaande oplossingen. Deze projecten en oplossingen kunnen worden ingedeeld in vijf belangrijke sectoren: Schone en toegankelijke energie – Verantwoorde
productie en consumptie – Duurzame steden en gebieden – Infrastructuur en groene mobiliteit – Beheer van
natuurlijke hulpbronnen.
Dankzij het internationale platform WEConnect kan iedere professional de meest geschikte marktspelers
identificeren en met hen in contact treden. Een lokale politicus op zoek naar bijvoorbeeld oplossingen voor
optimaal energie- of waterverbruik of de verbetering van stedelijke logistiek, vindt op WEConnect de best
passende menselijke, technische en financiële mogelijkheden om het project te ontwikkelen. Hetzelfde geldt
voor bedrijven op zoek naar manieren om hun milieueffect te beheersen, of voor investeerders die de meest
veelbelovende innovaties voor hun vakgebied willen identificeren.
De vakbeurs World Efficiency Solutions Paris 2017 vindt plaats van 12 t/m 14 december in Parijs. Deze vakbijeenkomst is uniek in Europa en wereldwijd en omvat een internationale summit in samenwerking met World
Climate Ltd, de presentatie van innovaties, een expositie, trainingssessies nieuwe toepassingen en praktijken in
verband met de actuele ecologische transitie. Tenslotte profiteert het vakevenement van de geboekte vooruitgang tijdens de COP23 in Bonn, waar de WE aanwezig geweest zal zijn als co-organisator van de World Climate
Summit, en presenteert een compleet programma samengesteld met partnerorganisaties en biedt vele netwerkmogelijkheden.

Een snel groeiende community
World Efficiency Solutions werkt al enkele maanden samen met diverse partnerorganisaties wereldwijd aan
programma’s en projecten: instellingen (ministeries, nationale agentschappen zoals ADEME, het VNMilieuprogramma, ICLEI, WGBC, Alliance HQE-GBC France, C40), regio’s en provincies (Alberta, Gaspésie, Lombardije, Bretagne, Hauts-de-France…), steden (San Francisco, Santa Monica, Boston, Belo Horizonte, Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen, Saerbeck, Essen, Berlijn, Brussel, Parijs, Lyon, Milaan…), bedrijven, netwerken
(Cleantech Open, Pexe…) en gespecialiseerde denktanks (Shift Project…). Sprekers die hun deelname hebben
bevestigd: Paul Simpson, CEO CDP; Andre Schneider, CEO Geneva Airport; Per Boersgaard, Partnerships & Innovations Coordinator for the City of Copenhagen; HRH Princess Abze Djigma, CEO AbzeSolar; Simon Upton,
Director of Environment OECD; Graciela Chichinisky, CEO en medeoprichter van Global Thermostat.
Voor deelname aan de WE community worden professionals uit alle sectoren uitgenodigd om hun project of
oplossingen nu te delen op het WEConnect platform, bereikbaar via de website www.world-efficiency.com
Dankzij de World Efficiency Solutions staan wereldwijde opdrachtgevers en solutionproviders dichter bij elkaar
dan ooit tevoren, met het oog op de ecologische transitie van de economie!
Overzicht partnerorganisaties van de World Efficiency Solutions
ADEME, Advancity, Alliance HQE-GBC, Assolombarda, ASTEE, ATEE-Technical Association Energy Environment, Biogaz
Vallée, BRGM, Business France, C3D-Club Directors Sustainable Development, CDP-Carbon Disclosure Project, CEA,
CINOV, College Directors Sustainable Development, Cleantech Open France, Cleantuesday, Club Ademe International,
DENA German Energy Agency, Enterprise Ireland, IFC World Bank Group, FEDEREC, FEE-France Wind Energy, GTAIGermany Trade & Invest, ICLEI-Local Governments for Sustainability, Frans Institute Circular Economy, ICCInternational Chamber of Commerce, IPEEC-International Partnership for Energy Efficiency Cooperation, Les Eco
Maires, MEDEF International, French Ministry of Europe and Foreign Affairs, French Ministry of Ecological and
Solidarity Transition, MVO Nederland / Nederlandse Ambassade, OPQIBI, Orée, Paris Region Entreprises, PEXE-The
French Cleantech network, PFE-French water partnership, Renewable Matter, SFGP-French Association of Process
Engineering, The Shift Project, UN Environment, UPGE-French ecological engineering firm federation, Vivapolis,
WGBC-World Green Building Council, World Climate Ltd., WRF-World Resources Forum.

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.
Noot voor de redactie:
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen.
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ, Amsterdam,
tel. 020-4620020,e-mail: info@promosalons.nl, internet www.promosalons.nl. Contactpersonen: Coen Rosdorff en Marjolein Rienderhoff.
De site www.world-efficiency.com heeft een aparte persrubriek voor het downloaden van
de laatste persberichten, markschetsen en de aanvraag van uw persbadge.

