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Evropska strategija za plastiko in njen razvoj; najnaprednejše izkušnje 
krožne bioekonomije v državah OCSE, uporaba industrije 4.0 pri 

ravnanju z odpadki in njihovi uporabi, zaščiti, predelavi in ponovni 
uporabi vodnih virov. To je le nekaj vprašanj, ki bodo izpostavljena 
na vodilnih dogodkih 22. sejma Ecomondo, ki bo v organizaciji Italian 
Exhibition Group potekal na velikem sejmišču v Riminiju od 6. do 9. 
novembra 2018.

22. sejem Ecomondo 

POMEMBNA VPRAŠANJA
ZELENE IN KROŽNE EKONOMIJE V 
SREDIŠČU MEDNARODNIH DOGODKOV

Krožna bioekonomija nikakor ni novo 
področje za OCSE. Mednarodna organizaci-
ja bo sodelovala neposredno na Ecomondo 
preko dogodka Circular Bioeconomy: Natio-
nal Case Studies of Innovation Ecosystems. 
Predstavljeni bodo vrhunskih eksponati po-
sameznih držav in tako bo mogoča primer-
java med eksponati Japonske, ZDA, Francije, 
Finske, Norveške, Švedske, Belgije in seveda 
Italije. Dogodku bosta predsedovala pred-
stavnik OCSE James Philip in Philippe Men-
gal, izvršni direktor BBI JU, javno-zasebnega 
skupnega podjetja Evropske unije, namenje-
nega razvoju bioekonomije v Evropi. 

V tesni povezavi s problematiko plasti-
ke je problem pomorskih odpadkov potrjen 
kot posebej pomembna tema na sejmu Eco-
mondo, ki bo že tretje leto zapored skupaj z 
Legambiente in Enea predlagal konferenco o 
preprečevanju pomorskih odpadkov ter nji-
hovemu upravljanju.

Za več informacij obiščite spletno 
stran: https://en.ecomondo.com/

MŽ Consulting & Fairs – Predstav-
ništvo IEG (Rimini Fiera & Fiera Vicen-
za) za področje Alpe- Jadran tudi letos 
pripravlja za poslovne obiskovalce spon-
zoriran obisk sejma Ecomondo – Key 
Energy. Na njihovi spletni strani www.
mz-consulting.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 interne-
tni strani: www.mz-consulting.org.

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