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Pollutec online: een voorproefje
van de speciale digitale editie
De verplaatsing van de fysieke Pollutec vakbeurs naar oktober 2021 als gevolg van de COVID19 pandemie heeft de Pollutec geïnspireerd om een nieuwe, volledig digitale meeting te
ontwikkelen op de oorspronkelijke data van de 2020-editie. Hiermee begint Pollutec Online!
Een sleutelmoment op de agenda en een kans om met de belangrijkste spelers uit de
industrie te communiceren rond de belangrijkste thema's van dit jaar. Een deel van deze
exclusieve inhoud zal het hele jaar door beschikbaar blijven naast de fysieke editie van de
Pollutec in 2021.
Alle projecten en activiteiten (1) die gepland stonden voor de Pollutec Lyon 2020 worden
uitgesteld tot de fysieke editie die van 5 t/m 8 oktober 2021 in Lyon zal plaatsvinden. Dankzij
Pollutec Online kan er dit jaar toch nog een kwalitatief event voor alle belanghebbenden
neergezet worden. Op het programma staan van 1 t/m 4 december 2020:
•

25 live-gesprekken in tv-studio's in Parijs en Lyon (een gedetailleerd programma vindt u aan
het eind van dit persbericht), waarin acht van de belangrijkste thema's van de Pollutec aan
bod komen: circulaire economie, sea & coastline, afvalbeheer, biodiversiteit & natuurlijke
habitats, energie & energie-efficiëntie, waterbeheer, duurzame steden & territoria en
mobiliteit. Tot de bevestigde sprekers behoren Arnaud Leroy, voorzitter van het Franse
Agentschap voor Ecologische Transitie (ADEME); Sandrine Bélier, directeur van Humanité et
Biodiversité (organisatie voor Humaniteit en Biodiversiteit); Gilles Boeuf, emeritus hoogleraar
aan de Sorbonne-universiteit van Parijs; Nathalie Boyer, algemeen afgevaardigde van de
Franse vereniging OREE – vertaald: Organisatie voor milieubehoud binnen bedrijven,
Emmanuel Delannoy, associate en founder van PIKAIA (een Frans biomimicry-adviesbureau)
en Maud Lelièvre, adjunct-directeur-generaal, Eco-Maires (burgemeesters van Franse
gemeenten die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling).

•

Exposantenworkshops – die als webinars of rondetafels plaatsvinden, parallel aan het
conferentieprogramma - zodat bedrijven uit alle sectoren hun oplossingen, innovaties en
successen kunnen presenteren.
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•

Het beste op het gebied van innovatie in 2020 met de Pollutec Innovation Awards. Op
dinsdag 1 december tussen 16.15 en 17.15 uur worden de 10 innovaties die door een
toegewijde jury van deskundigen zijn geselecteerd, door de kandidaat-bedrijven gepitcht.
De bekendmaking van de 3 winnaars vindt plaats op woensdag 2 december om 12.00 uur
tijdens een live conferentie. Voor deze 2020-editie hebben 64 van de 84 gevalideerde
innovaties zich kandidaat gesteld voor de awards.

•

100% online " Green Days " programma voor businessmeetings met ruim 200 bevestigde
deelnemers uit 35 landen, die het bedrijfsleven in staat stellen contact te leggen met
nieuwe internationale klanten, leveranciers en partners. De Green Days, partners van de
Pollutec sinds 2016, worden georganiseerd door de Auvergne-Rhône-Alpes CCI (Kamer van
Koophandel en Nijverheid van de regio Auvergne, leden van EEN (het Enterprise Europe
Network). Om te kunnen deelnemen dient men zich vóór 13 november te registreren - de
link is nu geopend: https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/

•

Een gloednieuwe directory met producten en oplossingen is gelanceerd voor Pollutec
Online, deze zoekmachine tool stelt gebruikers in staat om in te zoomen op de informatie
over de producten, diensten en technologieën van de bedrijven die aanwezig zijn op de
Pollutec, en om direct met hen in contact te komen.
" De Pollutec keek er dit jaar reikhalzend naar uit om het milieu in het middelpunt van het
economisch herstel te plaatsen én om de aandacht te vestigen op belangrijke thema's zoals
de ontwikkeling van de biodiversiteit, de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor
de kusterosie, oplossingen in de strijd tegen de plasticvervuiling en nieuwe
energiemodellen, enz. Het was van vitaal belang om dit evenement te organiseren om de
kennisuitwisseling tussen deskundigen uit de hele wereld mogelijk te maken, nieuwe
oplossingen, innovaties en markttrends te ontdekken, de successen van iedereen te
bevorderen en natuurlijk de zakelijke bijeenkomsten te faciliteren die bedrijven nu meer
dan ooit nodig hebben. “
Alexis de Gérard, Directeur van de Pollutec

Het Pollutec online programma
Tuesday 1 December
10:00 – 11:45
Citizens’ convention on climate
and recovery plan
12:00 – 13:00
Circular Economy
14:00 – 14:10

Main innovation trends 1/4

10:00 –
10:10
10:15 –
11:45
12:00 –
13:15

Thursday 3 December
Main innovation trends 3/4
Energy & Energy Efficiency
Gaïactica escape game
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14:15 – 16:00

Sea & coastline

16:15 – 17:15

Pollutec Innovation Awards

Wednesday 2 December
9:45 – 9:55
Main innovation trends 2/4
10:00 – 11:45
Waste
12:00 – 12:30
Pollutec Innovation Awards
14:00 – 15:15
Biodiversity and habitats
15:30 – 17:15
International

14:00 –
15:15
15:30 –
17:15
10:00 – 10:10
10:15 – 11:00
11:10 – 12:25
14:00 – 15:45

Water
Sustainable cities & territories
Friday 4 December
Main innovation trends 4/4
Employment
Gaïactica escape game
Sustainable mobility

DAILY PROGRAMME DETAILS

Tuesday 1 December
9:30

Inauguration of Pollutec Online

10:00 – 11:45
Citizens’ convention on
climate & recovery plan

10:00 – 10:45: Presentation of outcomes from the Citizens’
Convention on climate and the Ecological Defence Council
11:00 – 11:45: Towards a European social and regional green
economic recovery

12:00 – 13:00
Circular economy

The anti-waste law for a circular economy: update and initial
applications

14:00 – 14:10

Main innovation trends 1/4

14:15 – 16:00
Sea & Coastline

14:15 – 15:00: What solutions for plastic pollution?
15:15 – 16:00: Protecting coastlines and limiting coastal erosion

16:15 -17:15
Pollutec Innovation Awards

Presentation of innovative solutions by the 10 companies shortlisted
for the Pollutec Innovation Awards
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Wednesday 2 December
9:45 – 9:55

Main innovation trends 2/4

10:00 – 11:45
Waste

10:00 – 10:45 : Organic waste in urban environments
11:00 – 11:45: What progress has been made with worksite waste?

12:00 – 12:30
Pollutec Innovation Awards

Announcement of winners and awards presentations

14:00 – 15:15
Biodiversity & habitats

14:00 – 14:25: State of biodiversity and habitats in 2020
14:30 – 15:15: Taking biodiversity into account in companies’
economic models

15:30 – 17:15
International

15:30 – 16:15: What export strategies should be adopted
postCOVID?
16:30 – 17:15: Presentation of the Country of Honour – Tunisia

Thursday 3 December
10:00 – 10:10

Main innovation trends 3/4

10:15 – 11:45
Energy

Energies for industry – Auvergne Rhône Alpes Enterprises

12:00 – 13:15
Gaïactica Escape Game

Interactive escape game with global-warming-related scenarios

14:00 – 15:15
Water

14:00 – 14:25: Drought and water-use conflicts in 2020
14:30 – 15:15: Re-use of treated wastewater

15:30 – 17:15
Sustainable cities and
territories

15:30 – 16:15: Artificialisation of soils
16:30 – 17:15: Urban mines
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Friday 4 December
10:00 – 10:10

Main innovation trends 4/4

10:15 – 11:00
Employment

What jobs for tomorrow?

11:10 – 12:25
Gaïactica escape game

Interactive escape game with global-warming-related scenarios

14:00 – 15:45
Sustainable mobility

14:00 – 14:45: Mobility for urban populations
15:00 – 15:45: Sustainable urban logistics

(1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pollutec Sea & Coastline (This subject will also be covered in Pollutec Online on 1 December)
Riverdating (an online edition will also be organised by VNF on 2 December)
Sustainable Ports day/ PEXE (French Cleantech Network)
Africa area
Gaïatica, an Escape Game on the theme of climate change (a version adapted to online use will also be
available on Pollutec Online on 3 & 4 December).
Water Hub

Over Reed Expositions France - www.reedexpo.fr
Aanwezig in 18 sectoren, met 45 toonaangevende beurzen, waaronder Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo... en 45 websites, biedt Reed Expositions haar
klanten contacten, inhoud en netwerken om hun ontwikkeling te versnellen. Meer dan 18.600 bedrijven en 1,08
miljoen Franse en buitenlandse kopers zijn klanten van de evenementen.
Reed Expositions maakt deel uit van de Reed Exhibitions groep, 's werelds grootste organisator van tentoonstellingen
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 Ateliers d'Art de France.
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Noot voor de redactie
Voor meer (pers)informatie kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland,
Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg, tel.: 020-4620020, e-mail: netherlands@promosalons.com
Contactpersonen pers/bezoekers: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk
De website van de beurs (www.pollutec.com) heeft een aparte persrubriek voor het downloaden
van de laatste persberichten, foto’s en logo’s
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