Persbericht, februari 2018

World Nuclear Exhibtion 2018
DE NUCLEAIRE INDUSTRIE BIJEEN IN PARIJS
De komende editie van de World Nuclear Exhibition (WNE), het belangrijkste internationale vakevenement
voor de civiele nucleaire industrie, vindt plaats van 26 t/m 28 juni 2018. Om de komst van bezoekers te
faciliteren, en met name die van de internationale bezoekers, verhuist de WNE voor deze beurseditie naar het
beurscomplex Paris Nord Villepinte, gunstig gelegen op slechts 15 minuten van de luchthaven Charles de Gaulle
en goed bereikbaar vanaf Parijs met de snelmetro RER. De aandacht van deze derde WNE-editie gaat uit naar
een nieuw nucleair tijdperk. Met een expositieoppervlakte van 25.350 m² en ruim 20.000 deelnemers
wereldwijd, blijft de WNE groeien.

Verwachte cijfers voor 2018:
• 4.000 geplande businessmeetings
• 800 exposanten, waarvan 37% internationaal afkomstig uit 27 landen
• 20 landenpaviljoens

Nucleaire excellentie, een nieuw tijdperk
Speciale aandacht van de WNE 2018 gaat uit naar de excellentie van de nucleaire sector, met een focus op de
laatste belangrijke ontwikkelingen in deze industrie wereldwijd: de aansluiting van verschillende derde generatie
reactoren, de start van grote onderhouds- en ontmantelingsprojecten, en nieuwe technologieën.
Voor de eerste keer komen tijdens de WNE vier specifieke thema’s aan bod:
• De Small Modular Reactor (SMR)
• Geavanceerde reactoren, generatie-IV en verder
• Digitalisering
• Buitengebruikstelling en ontmanteling (D&D)
Deze 4 thema’s worden besproken tijdens de lunch-debatten (SMR en geavanceerde reactoren, generatie IV &
verder) en rondleidingen (digitalisering en D&D) op woensdag 27 en donderdag 28 juni.

Meer innovatie
De beursruimte ‘Start up Planet’ richt de schijnwerpers op jonge innovatieve bedrijven die de toekomstige
nucleaire sector vormgeven en de excellentie en het concurrentievermogen versterken, dankzij hun
innovatiecapaciteit, hun creatieve potentieel en hun dynamiek.

Veelbelovende content
Rondetafelgesprekken, workshops van exposanten, pitches door start-ups, lunch-debatten, rondleidingen,
netwerksessies en businessmeetings wisselen elkaar af gedurende de drie beursdagen.
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De WNE Awards, voor innovatie en toekomstige technologieën
Na een succesvolle editie in 2016, worden dit jaar de WNE Awards opnieuw georganiseerd om innovaties en
talenten van de nucleaire industrie in de schijnwerpers te zetten. Vier belangrijke thema’s worden geëvalueerd:
innovatie, competentie en kennismanagement, operationele excellentie en nucleaire veiligheid.
Speciale aandacht van deze tweede editie van de WNE Awards gaat uit naar MKB-bedrijven, die beloond worden
in elk van de vier categorieën, rekening houdend met de diversiteit en de rijkdom van deze specifieke industrie.

Business first!
In de loop der jaren heeft de WNE haar toonaangevende positie als zakelijk trefpunt voor de internationale
nucleaire industrie bevestigd. In 2016 stonden ruim 3.200 meetings op het programma en konden spelers uit de
nucleaire sector er terecht voor uitwisselingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden, het vinden van
nieuwe leveranciers en de ontwikkeling van exportactiviteiten. Voortbouwend op dit succes, organiseert de WNE
in 2018 een vernieuwd en efficiënt afsprakenprogramma met naar verwachting zo’n 4.000 meetings, waarbij
leveranciers en belangrijke decisionmakers uit de hele wereld ervaringen en methodes kunnen delen.

Evenementen voor de complete sector
Naast de organisatie van een vakbeurs, brengt de WNE alle specialisten uit de civiele nucleaire sector bijeen en
trekt gerenommeerde parallel evenementen aan, zoals o.a. de INDEX, de internationale conferentie over digitale
kennis voor de nucleaire industrie, georganiseerd door de SFEN.

Contact in Nederland
In Nederland wordt de vakbeurs World Nuclear Exhibition vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel.
020-4620020, e-mail info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met
betrekking tot de beurs. Voor meer beursinformatie: www.world-nuclear-exhibition.com

Connect to Nuclear!

Over de AIFEN
De WNE is een evenement van de AIFEN (Organisatie van de Franse Industrie voor Nucleaire Export) bestaande uit meer dan 300 Franse
bedrijven en belangrijke organisaties (PFCE, PFME, GIIN, PNB) voor de complete nucleaire cyclus; van splijtstof productie tot ontmanteling.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Over REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr/en/
De vakbeursWorld Nuclear Exhibition wordt georganiseerd door Reed Expositions, marktleider in de organisatie van vakbeurzen en
consumentenbeurzen. Reed Expositions vertegenwoordigt 20 activiteitensectoren en 50 toonaangevende evenementen, zoals Batimat, EquipHotel,
IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… en 51 websites. Reed Expositions voorziet haar klanten van
contacten, content en netwerken ter bevordering van hun zakelijke ontwikkeling en brengt meer dan 24.000 ondernemingen en 1,43 miljoen Franse
en internationale inkopers bijeen tijdens de evenementen.
Reeds Expositions maakt onderdeel uit van Reed Exhibitions, ’s werelds grootste organisator van evenementen en marktleider op de Franse markt met
meer dan 60 evenementen en 2 dochterondernemingen, Reed Expositions France en Reed Midem.
*georganiseerd door SAFI, een dochteronderneming van Reed Expositions en de Ateliers d’Art de France

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 / Marjolein Rienderhoff.
In de persrubriek van de site www.world-nuclear-exhibition.com kunt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto’s en logo’s downloaden.
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