Slotbericht, 13 juli 2018

Internationaal succes voor WNE 2018
De vakbeurs World Nuclear Exhibition bracht van 26 t/m 28 juni de mondiale civiele nucleaire industrie bijeen in
Parijs rondom het centrale thema ‘nucleaire excellentie: een nieuw tijdperk’. Twee aspecten kenmerkten deze
derde editie: een stijgende internationalisering van de beurs en een gunstig zakenklimaat waarbij vele contracten
en partnerships tot stand zijn gekomen.
In drie edities heeft de WNE zich gepositioneerd als hét trefpunt voor de mondiale nucleaire industrie, bestaande
uit een vakbeurs, aandacht voor innovatie met de WNE Awards, rondetafelgesprekken, de Start-Up Planet,
begeleide bezoeken, lunchdebatten en business meetings.
De 680 exposanten, waarvan 40% internationaal, hadden de gelegenheid om 9.119 bezoekers afkomstig uit 62
landen te ontmoeten. Met name het aantal internationale bezoekers van de beurs is flink gestegen, met maar liefst
20%.
De WNE heeft alle beloftes waargemaakt in het kader van het thema ‘Business first’. Spelers uit de mondiale
nucleaire industrie kwamen bijeen waardoor veel partnerships en samenwerkingsverbanden tot stand zijn
gekomen, zoals bijvoorbeeld de GIFEN (Groepering Franse Nucleaire Energie Industrie).
“De reacties van de spelers uit de nucleaire industrie zijn unamiem, iedereen heeft de nieuwe locatie met open
armen ontvangen, evenals het concept met exposantenworkshops, de mogelijkheid tot interactie met panelleden,
de begeleide bezoeken, de lunchdebatten en vooral het netwerken en de snel ontwikkelende business. En dat is
precies het uitgangspunt van de WNE: business. Business op internationaal vlak, business door partnerships,
business door innovatie”, constateert Gérard Kottmann, voorzitter van de WNE en AIFEN.

Kerncijfers
EXPOSANTEN
• 680 exposanten
• waarvan 40% internationaal
t.o.v. 37% in 2014
• uit 35 landen
• 16 paviljoenen
• 4.100 business meetings
• 147 inzendingen voor de WNE Awards
• De Start-Up Planet met 19 Start-Ups

BEZOEKERS
• 9119 bezoekers
+3,5% groei t.o.v. 2016
• van wie 33% internationaal
t.o.v. 28% in 2014
• uit 62 landen
• 20% groei van het internationaal bezoek

Hoogtepunten
Tijdens de openingsceremonie op 26 juni, refereerde Yukiya, CEO van het Internationale Atomic Energy Agency, aan het belang
van samenwerking met ontwikkelingslanden om de energievoorziening van 2 miljoen mensen te ontwikkelen dankzij nucleaire
centrales en tegelijkertijd de vermindering van CO2 uitstoot door meer gebruik van fossiele energie met lage uitstoot, zoals
nucleaire energie en hernieuwbare energie. Bruno Le Maire, Franse Minister van Economie en Financiën, nam eveneens het
woord en onderstreepte het belang van de nucleaire industrie voor de Franse economie en toekomst van de industrie in
Frankrijk. Tenslotte eindigde deze 3e WNE editie met een motie van vertrouwen van de Europese Commissie (EC) voor de
nucleaire sector en de aanmoediging om prioriteit te geven aan veiligheid en beveiliging. Tijdens de slotceremonie verzocht
Massimo Garribba, Directeur Nucleaire energie en veiligheid bij ITER, de WNE-deelnemers om bij te dragen aan de eerste
herziening van de nieuwe Europese richtlijnen inzake nucleaire veiligheid, met betrekking tot de veroudering van
kerncentrales.
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WNE Awards 2018
Tijdens de tweede editie van de WNE Awards werden acht prijzen toegekend, waaronder voor het eerst 4 prijzen bestemd voor het
midden- en kleinbedrijf. Naast de toekenning van prijzen erkende de jury de kwaliteit van de 147 gepresenteerde projecten.
INNOVATIEPRIJZEN:

▪
▪

MKB: OREKA GROUP - DEMplus® for nuclear
GROOT BEDRIJF: ORANO PROJETS - An ultra-compact gamma camera in support of nuclear investigation operations.

PRIJZEN VOOR NUCLEAIRE VELIGHEID

▪

MKB: LABORATOIRE CEVIDRA - Protection of nuclear workers: a new emergency medical treatment for external exposures to Uranium,
Plutonium, Americium and Thorium

▪

GROOT BEDRIJF: EDF - Innovative foundations to avoid the ruin of buildings by liquefaction of soil in case of earthquake.

PRIJZEN VOOR OPERATIONELE EXCELLENTIE

▪
▪

MKB: NEWTESOL -Cladding welding technology pushed to its extreme limits
GROOT BEDRIJF: ABB -ABB AbilityAsset Suite.

PRIJZEN VOOR VAARDIGHEDEN EN KENNISMANAGEMENT

▪
▪

MKB: EXPERCONNECT -EXPERCONNECT: Innovageing Management
GROOT BEDRIJF: ROSATOM - Integrated Approach to Implementation of the Knowledge Management System at JSC “Afrikantov OKBM”

Ontdek meer hoogtepunten van de afgelopen beurseditie via WNE Tribune

EXPOSANTEN AAN HET WOORD
“Deze derde editie van de WNE onderstreept
de internationale reikwijdte van de beurs,
met 18 internationale bezoekersdelegaties
die het Frankrijk paviljoen bezochten evenals
230 buitenlandse professionals. De
exposanten van het paviljoen waren
tevreden en wij ook!”
Céline Cudelou, Algemeen Manager Groupe Intersyndical de
l’Industrie Nucléaire (GIIN)

EXPOSANTEN AAN HET WOORD

EXPOSANTEN AAN HET WOORD

“Ik wil het WNE team bedanken voor de
begeleiding voor en tijdens de vakbeurs.
Alle exposanten van het Engelse paviljoen
waren tevreden en haalden winst uit hun
deelname. We zijn van plan om het
paviljoen de volgende editie uit te breiden .”
Pamela Nicholson
Overseas Event Manager - EIC (Energy
Industries Council)

“Namens de CNCC wil ik het WNE-team bedanken
voor de organisatie van de WNE 2018 die de
mogelijkheid bij uitstek bood aan de CNNC om uit
te wisselen met bedrijven wereldwijd. Voorzitter
Wang was tevreden om te kunnen sparren met
andere bedrijfsleiders en met name in het kader
van de Pannel Discussies. Ons complete team was
sterk onder de indruk door de organisatie van de
WNE 2018 "
Chen Haofang
International Marketing Department CNNC China National Nuclear Corporation

De organisatie van de WNE is tevreden met deze positieve resultaten en start nu reeds met de voorbereidingen
van de vierde beurseditie, die plaatsvindt van 23 t/m 25 juni 2020 in Paris Nord Villepinte.
www.world-nuclear-exhibition.com
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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
splijtstofproductie tot ontmanteling.

Over REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr/en/
De vakbeurs World Nuclear Exhibition wordt georganiseerd door Reed Expositions, marktleider in de organisatie van vakbeurzen en
consumentenbeurzen. Reed Expositions vertegenwoordigt 19 activiteitensectoren en 45 toonaangevende evenementen, zoals Batimat,
EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… en 44 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 1,15 miljoen Franse en internationale inkopers bijeen tijdens de evenementen.
Reed 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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