
 
           Persbericht, september 2021 

 

WORLD NUCLEAR EXHIBITION 2021 
Vierde editie van ‘s werelds grootste vakbeurs voor civiele nucleaire 

techniek van 30 november t/m 2 december 

 
De vierde editie van de World Nuclear Exhibition (WNE), 's werelds grootste vakbeurs gewijd aan de civiele 
nucleaire sector, wordt gehouden van 30 november t/m 2 december 2021 onder voorzitterschap van 
Ambassadeur Sylvie Bermann, in het expositiecomplex Paris Nord Villepinte (hal 7) in Parijs. 

  

De WNE is de bevoorrechte plaats voor het bijeenkomen en zakendoen van de gemeenschap van de civiele 
nucleaire energie en haar uitdagingen. Bestuurders en beslissers uit de hele wereld komen op de WNE 
bijeen om hun inzichten en doelstellingen te delen, uit te wisselen over strategische onderwerpen en 
nieuwe partnerschappen aan te gaan. Ook deze editie van de beurs zal weer een internationale uitstraling 
hebben met 55 vertegenwoordigde landen, 13 nationale paviljoens en de aanwezigheid van 
wereldmarktleiders, naast MKB en startups. 

 
Voor het eerst dit jaar kent de WNE een hybride editie, zowel fysiek als digitaal, om een zo groot mogelijk aantal 
deelnemers te trekken. De fysieke beurs vindt uiteraard plaats met in achtname van strenge sanitaire maatregelen 
om de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers te waarborgen. 
 
Belangrijke personen uit de sector zullen de beurs op dinsdag 30 november openen. De thematiek van deze 2021-
editie is: 'De nucleaire industrie, key partner voor een low carbon samenleving in een verantwoorde toekomst', 
meer dan ooit in lijn met de uitdagingen van vandaag en morgen. 
 
Daarnaast organiseert de WNE een conferentieprogramma waarin de technologische ontwikkelingen en innovaties 
die bijdragen aan een duurzame CO2-arme maatschappij centraal staan, door middel van speciale dagen voor SMR 
& Advanced Reactors, waterstof en afvalbeheer. 
 
Voor meer informatie, het programma van de beurs en het aanvragen van uw toegangsbadge, ga naar 
ww.world-nuclear-exhibition.com 

Volg #WNE 
 

OVER GIFEN: www.gifen.fr 
De GIFEN is de unieke professionele vakorganisatie van de Franse nucleaire industrie, die hoofdaannemers, grote bedrijven, Mkb’s, en 
verenigingen bijeenbrengt die alle soorten industriële activiteiten en alle gebieden van civiele kernenergie bestrijken. 
Met 250 leden wil de GIFEN samen met haar partners bouwen aan de Franse nucleaire industrie van morgen. GIFEN heeft ook tot doel de 
internationale betrekkingen tussen de wereldspelers in de civiele nucleaire industrie te bevorderen en te ontwikkelen. 
Om dit te bereiken gelooft de GIFEN in de WNE (World Nuclear Exhibition) en als eigenaar wil de GIFEN deze ontwikkelen. 

 

 

OVER RX FRANCE - www.rxglobal.com 
Aanwezig in 18 industriesectoren, met 40 toonaangevende evenementen - waaronder Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,  Expoprotection, 
Pollutec, SITL, Maison& Objet*, Fiac, Paris Photo – en 45 websites en blogs, levert Reed Expositions contacten, inhoud en communities met 
de kracht om de activiteiten van onze klanten te transformeren. Meer dan 18.600 bedrijven en 1,08 miljoen kopers, uit Frankrijk en het 

http://www.gifen.fr/
http://www.rxglobal.com/


buitenland, zijn klanten van onze evenementen. 
RX France is lid van de RX Group, een toonaangevend wereldwijd evenementenbedrijf, actief op de Franse markt met meer dan 60 
evenementen. 
 
*georganiseerd door de SAFI, een dochteronderneming van RX France en Ateliers d'Art de France. 

 

 

 
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, Suikersilo-Oost 13, 1165 MS Halfweg, 
Tel. 020-4620020, e-mail : netherlands@promosalons.com, www.promosalons.nl. 

Contactpersonen: Coen Rosdorff/ Martha Elsdijk 
In de speciale mediarubriek van de site www.world-nuclear-exhibition.com 

vindt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto’s en logo’s 
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