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Italija ima na evropski ravni pomembno vlogo, 
zlasti na področju energetske učinkovitosti. 

Zaradi tega je sejem Ecomondo, ki bo potekal od 
7. - 10. novembra letos, na področju varstva oko-
lja in odstranjevanja odpadkov dogodek, ki se ga 
ne sme zamuditi in na katerem lahko strokovnja-
ki z vsega sveta spoznajo novosti in vodilna po-
djetja na tem področju.

Ponovna uporaba in večnamensko izkorišča-
nje tehničnih odpadkov (elektronike, plastike, 
porabljenega olja itn.), bioloških odpadkov in 
odpadnih voda iz proizvodnje dragocenih izdel-
kov so ključne točke sejmov Ecomondo in Key 
Energy in nekaterih najbolj pomembnih delavnic, 
ki se odvijajo v njihovem sklopu. Industrijski eko-
dizajn, energetska učinkovitost in učinkovitost 
virov so naslednje ključne točke, ki vključujejo 
"paket" krožnega gospodarstva, ki ga predstavlja 
Ecomondo. Poleg tega bosta dva dneva posve-
čena mestom in načinom, na katere bi lahko po-
stala "pametna" na področju prometa, energeti-
ke in ravnanja z odpadki in še bolj "krožna".

Eden vodilnih evropskih sejmov za varovanje okolja

DOGODEK, KI SE GA NE SME 
ZAMUDITI
Sejem Ecomondo bo letos potekal od 7. do 10. novembra na riminijskem sejmišču. To je 

prvi evropski sejem, posvečen krožnemu gospodarstvu, z več kot 1 200 razstavljavci, ki 

predstavljajo svoje izdelke in rešitve in s 105 000 pričakovanimi obiskovalci iz več kot 40 

držav, večinoma iz Sredozemlja. Je mednarodni sejem, ki združuje vsa področja zelenega in 

krožnega gospodarstva, od energetske učinkovitosti do obnovljivih virov in od predelave 

odpadkov do trajnostnega razvoja.

Torej, za 7. in 8. november je potrjeno sreča-
nje z naslovom "Splošne države zelenega gos-
podarstva", ki ga v sodelovanju z italijanskim 
Ministrstvom za okolje, varstvo prostora ter mor-
ja in Ministrstvom za gospodarski razvoj organi-
zira Nacionalni svet zelenega gospodarstva, ki 
združuje 64 organizacij in zelenih podjetij.

Tukaj so tudi rekordni podatki o načrtovanih 
dogodkih: stotine seminarjev z več tisoč go-
vorniki, 550 kupcev, ki bodo sodelovali na 4500 
poslovnih srečanjih, 520 novinarjev, ki so akre-
ditirani v medijskem središču, in 163 milijonov 
medijskih kontaktov, zahvaljujoč velikemu pokri-
tju splošnih in specializiranih medijev, in tukaj so 
tudi povratne informacije, podprte s socialnimi 
omrežji, kar podvoji skupne dosežke.

MŽ Consulting & Fairs – Predstavništvo IEG 
(Rimini Fiera & Fiera Vicenza) za področje Alpe-
Jadran tudi letos pripravlja za poslovne obisko-
valce sponzoriran obisk sejma Ecomondo - Key 
Energy. Na njihovi spletni strani www.mz-con-
sulting.org sta objavljena vabilo in prijavnica. To 
pomeni, da bodo gostom plačali namestitev v 
udobnem hotelu ter uredili sestanke na sejmu s 
pomočjo B2B platforme (en delovni dan). Vsako 
leto to možnost izkoristi vsaj trideset podjetij iz 
regije in vsi so s tem zelo zadovoljni. 

Vsi zainteresirani lahko dobijo brezplačne 
vstopnice za sejem tako, da zanje zaprosijo prek 
obrazca na internetni strani: www.mz-consul-
ting.org.

Skupine, ki bi želele obiskati Ecomondo, naj 
se obrnejo na predstavništvo prek e-pošte: info@
mz-consulting.org.  
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