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Pollutec: het business event voor ‘groene groei’
De komende editie van de internationale milieuvakbeurs Pollutec wordt van 27 t/m 30 november in
het beurscomplex Lyon Eurexpo (Frankrijk) gehouden. Deze nieuwe editie is een belangrijke mijlpaal
in de geschiedenis van de beurs: het markeert de veertigste verjaardag van de oprichting van het
merk Pollutec, opgericht in 1978 als evenement dat de thema’s water en lucht omvatte en waar
afvalbeheer later nog aan toegevoegd is – deze onderwerpen vormden destijds de belangrijkste
assen voor de herstructurering van de milieubeleidsmaatregelen in Frankrijk. De Pollutec is
uitgegroeid tot een uniek internationaal evenement dat duurzame en geavanceerde oplossingen
biedt tegen milieuhinder en -overlast: de beurs omvat tegenwoordig bedrijven uit 14 belangrijke
milieu en klimaat sectoren *, zij presenteren doeltreffende geïntegreerde methoden tegen
milieuhinder die in samenwerking en vanuit het oogpunt van verschillende sectoren zijn ontwikkeld,
zoals duurzame steden en high-performance industrieën – vooral specifieke markten zoals landbouw
en ziekenhuizen worden extra onder de aandacht gebracht. Pollutec is vandaag de dag een expositie
voor behandelings- en preventie-oplossingen in alle milieusectoren met een beursprogramma dat
bestaat uit conferenties en debatten waar onderwerpen zoals groene groei centraal staan en met
talloze mogelijkheden voor ontmoetingen en kennisuitwisseling voor de aanwezige professionals
waaronder exposanten, bezoekers, vertegenwoordigers van overheden, leden van internationale
delegaties ...

Beter gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, bestrijding van de klimaatverandering,
verbetering van de leefomgeving en behoud van de biodiversiteit zijn de fundamentele kwesties
waar de Pollutec van plan is aan bij te dragen. Het evenement brengt de belangrijkste spelers op
deze gebieden samen en presenteert de meest geavanceerde oplossingen of ontwikkelingen
(producten en diensten). Innovatie neemt een belangrijke plaats in op de beursstands, tijdens
conferenties, debatten, pitches voor startups en bij het uitreiken van prijzen en trofeeën. Het
innovatieforum ’La Vitrine de l’Innovation’ onderscheidt zich door een podium te geven aan
innovatieve bedrijven op de beurs met een hoog marktpotentieel. Daarnaast bevestigt Pollutec zijn
leidende- en ondersteuningsrol door een honderdtal innovatieve startups te hosten op de beurs.

De hele wereld komt samen op de Pollutec beurs
Met bijna 130 landen vertegenwoordigd door exposanten of delegaties, bevestigt Pollutec 2018 haar
internationale status. In het streven van Pollutec om opkomende markten te belichten die reële
kansen voor bedrijven en samenwerking bieden, heeft de beurs een speciale ruimte (Espace AAA)
gereserveerd voor de landen uit Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. In 2014 werd Ivoorkust
belicht, dit jaar krijgt Burkina Faso speciale aandacht, een land in de Sahel-zone dat het milieu
prioritair heeft gemaakt en veel vaardigheden en knowhow ontwikkelt, waaronder grootschalige
projecten in stedelijke infrastructuur en industrie. De belangrijkste geselecteerde onderwerpen voor
de kennisuitwisseling zijn: water, afval, energie, duurzame steden en duurzame landbouw. Tevens
zijn er in het verlengde van het Franse Forum op 26 november in Lyon 70 afgevaardigden uit China
aanwezig op de beurs.
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Een veelbelovend eerste nevenactiviteiten programma op de beurs
Voor de Pollutec 2018 wordt op 28 november de allereerste internationale summit voor steden en
gebieden die zich inzetten voor de circulaire economie georganiseerd in samenwerking met de
metropool Lyon. Het programma voor dit speciale evenement is gebaseerd op concrete projecten die
zijn ontvangen na een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling die in het voorjaar is
gelanceerd. Vertegenwoordigers uit de steden Londen, Lyon, Ouagadougou en Straatsburg, de
regio's Auvergne-Rhône-Alpes en Occitanie in Frankrijk, de Duitse deelstaat Noord-RijnlandWestfalen en het milieu van de VN zijn al bevestigd.

Circulaire economie, kunststoffen, zee & kustlijn ...: de vlaggenschipthema's van de Pollutec 2018
Pollutec richt zich op de meest actuele onderwerpen rondom het thema ‘groene groei’ zoals:
circulaire economie, kunststoffen, zee en kust, maar ook digitalisering, milieu, werkgelegenheid en
kenniseconomie. Naast de steden- en gebiedentop, zal de circulaire economie het onderwerp van
talrijke conferenties zijn (zoals bijvoorbeeld het Europees maatregelenpakket, de Franse routekaart,
de experimentele AFNOR-norm etc.) en ook aan evenementen specifiek gericht op het milieu zal er
geen gebrek zijn (zoals bijvoorbeeld het 'live' milieuvriendelijk afbreken van smartphones). Het
cruciale milieuprobleem ontstaan door het gebruik en afval van kunststoffen zal vanuit elke
invalshoek worden aangepakt, door middel van de volgende thema’s: preventie, substitutie,
recycling, valorisatie (het kunstofafval op een nuttige manier (her)gebruiken) ... De focus van de
presentatie van het platform Mer & Littoral (‘zee en kust’) zal liggen op het herstel en behoud van
deze fragiele ecosystemen, tevens zullen de vele uitdagingen waar de blauwe economie mee te
maken heeft in zijn algemeenheid besproken worden. De interesse en belangstelling in de
conferenties die het forum Mer & Littoral gaat houden is erg groot, bijna 2 maanden voor aanvang
van de beurs zijn alle plekken al gereserveerd. Door middel van het platform 'Digital & Environment'
zal de toenemende integratie van digitale eco-oplossingen in alle sectoren door middel van concrete
voorbeelden worden toegelicht en meetbaar gemaakt. In aanvulling op het forum ‘werkgelegenheid
en programmering’, georganiseerd gedurende alle dagen van de beurs, zal op 30 november de ‘dag
van de werkgelegenheid’ plaatsvinden, die een reeks ‘job dates’ tussen studenten en HR en technisch
directeuren van bedrijven die op zoek zijn naar werknemers zal hosten. Een veelbelovend initiatief,
aangezien de werving van arbeidskrachten het grootste obstakel is voor de ontwikkeling van ecoMKB's.

Matchmaking en zakelijke bijeenkomsten: verbindingen op alle niveaus
Als pionier in het verenigen van belanghebbenden uit de milieusector, versterkt en bevordert
Pollutec het verbinden van de beursdeelnemers (exposanten, bezoekers, sprekers, etc.). Iedereen
kan zich registreren en profiteren om op basis van interesse nieuwe contacten te leggen of om ter
plaatse afspraken te maken. Verschillende sectorspecifieke activiteiten zullen worden ondernomen,
zoals de ‘Green Days’ met de ‘CCI Auvergne-Rhône-Alpes’ lid van Enterprise Europe Network,
industrie meetings met de water, energie, afval en risico's deskundigen van de industrie,
gemeenschapsbijeenkomsten met de stadsdiensten en de reeks Job-dates tijdens de ‘dag van de
werkgelegenheid’ op 30 november, en niet te vergeten de conferenties in de speciaal gereserveerde
beursruimte voor opkomende landen in de Sahel zone. Kortom, voor elke belangrijke gebeurtenis op
de Pollutec 2018 zijn er kansen voor matchmaking.
Tot ziens op Pollutec 2018: een beurs vol verrassingen om het 40-jarige jubileum van de beurs te
vieren!
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* De 14 sectoren van de Pollutec: waterbeheer, netwerkexploitatie, verzamelen-reinigen-hogedrukreiniging,
afvalverwerking, hergebruik- recycling van materiaal & grondstoffen, grond & bodem, instrumentatie,
metrologie en analyse, beheer van luchtkwaliteit , geuren en lawaai, preventie en risicobeheer, Energie
(productie en opslag), energie-efficiëntie van producten en processen, stedenbouw en mobiliteit, biodiversiteit
& natuurlijke omgeving, collectieven & instellingen (ondersteuning, opleiding, onderzoek ...).

Noot voor de redactie
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse
vakbeurzen, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl. Voor meer
informatie kunt u contact met ons opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk (bezoekers/persinformatie)
Op www.pollutec.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers,
nieuwsbrieven, marktschetsen, foto’s en logo’s.
In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van de Pollutec, samen met een persmap en visuals.
Perscontact in Frankrijk :
Persbureau Agence Oxygen:
T. +33 (0) 41 11 37 83
E. pollutec@oxygen-rp.com
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