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Yenilikçi ve sürdürülebilir bir girişimci ekosistemin 
gelişimine katkıda bulunarak firmaların inovasyonda 
dünya lideri olmaları için destek sağlıyoruz.

Hammadde ve enerji geri kazanımından sürdürülebilir 
kalkınmaya kadar, döngüsel ekonomi sektörünün 
tamamına öncülük ediyoruz.

Şirketlerin uluslararası networking faaliyetlerine ve tüm 
dünya pazarlarında büyümelerine yardımcı oluyoruz

Ecomondo, yeni döngüsel ekonomi modellerinin 

Avro-Akdeniz bölgesindeki en önemli uluslararası 

buluşma noktası konumundadır.



Ecomondo ile aynı anda gerçekleşecek Key Energy fuarında; yenilenebilir 
kaynaklarından, enerji biriktirme ve verimli enerji yönetimine, dijital teknoloji 
kullanımından, gelecekteki taşınırlığına kadar birçok alan yer alacaktır



ziyaretçilerin %10'unu, 66 ülkeden gelen 
yabancı ziyaretçiler oluşturuyor

80930 Kişi

Geçtiğimiz yıla göre %4 daha fazla

+98000 metrekare brüt alan

1022 Firma, %15'i 30 ülkeden gelen yabancı 
firmalar

1000'in üzerinde konuşmacının katıldığı 

150'den fazla seminer ve konferans

747'den fazla medya irtibatı

Rakamlarla Ecomondo.



Neden katılmalısınız.
BULUŞMAK
Sektörün en nitelikli uluslararası alıcıları ile buluşmak 
için.

KARŞILAŞTIRMAK
Kendinizi en yenilikçi uluslararası şirketler ile 
karşılaştırmak için.

TANIMAK
Avrupalı kuruluşlar ve üniversiteler ile temasa 
geçmek için.

KATILMAK
Eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine katılmak için.

BÜYÜMEK
En son yenilikler hakkında bilgi sahibi olmak ve 
işinizi büyütmek için.



Kimler 
ziyaret ediyor.

Ziyaretçi
Profili

Coğrafi
Dağılım

Hizmet sektörü  %46
Endüstri ve Dağıtım  %34
Kamu Yönetimi  %5
İnşaat  %5
Araştırma ve Eğitim  %4
Dernek / Kuruluş / Uzman Medya  %4
Tarım  %2

Avrupa AB üyesi  %62
Avrupa AB-dışı  %15
Afrika  %7
Asya  %6
Orta ve Güney Amerika  %5
Orta Doğu  %3
Kuzey Amerika  %2



Green & Circular Economy
Platformu

D5 D6C7

A7

C6

A6

C5

A5

C4

A4

C3

A3

C2

A2

C1

A1 B7

D4

B4

D3

B3

D2

B2

D1

B1 B6

H
İZ

M
E

T 
A

LA
N

LA
R

I

D7

ATIKLAR VE KAYNAKLAR
Entegre atık ve malzeme 
yönetimi ve değerlendirilmesi.

SAHA İYİLEŞTİRME VE 
HİDROJEOLOJİK RİSKLER
Kirlenmiş sahaların yeniden 
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; 
büyük çevresel risklerin önlenmesi 
ve yönetimi.

DÖNGÜSEL BİYOEKONOMİ
Organik atıkların değerlendirilmesi, 
anaerobik sindirim, biyoenerji.

SU
Entegre su döngüsü ve alt yapı; 
kirleticilerin inceleme, ölçüm ve 
kontrolü.

THE RENEWABLE ENERGY EXPO

B5



2019'da 
öne çıkanlar.

Global Water Expo
Suyun toplanmasından çevreye geri verilmesine 

ya da endüstriyel amaçla yeniden kullanılmasına 

kadar, entegre su döngüsü sektörünün tüm 

aşamalarına ayrılan bölümdür.

Global Water Expo, ulusal ve uluslararası dağıtım 

şirketleri ile teknoloji üreticileri arasındaki 

networking faaliyetlerini destekliyor.

Ecodesign - Raw Materials
Döngüsel Ekonomiye geçişe giden yol, verimli 

kaynak kullanımından ve sürdürülebilir 

hammadde sağlanmasından geçer. Buradaki 

amaç, ürün ve üretim süreçlerinin tasarımından 

başlayarak, ürünlerin değer zincirinin tamamı 

boyunca tüm döngüleri tamamlamaktır. Yenilikçi 

teknolojiler ve yeni iş modelleri Ecomondo'da 

sizleri bekliyor olacak.



Biyoenerji – biyokütleden 
biyogaz ve biyometana
Üretilen yenilenelebilir gazı, şebekeye ve piyasaya 

entegre edebilen sistem ve teknolojiler 

Ecomondo'da. Biyokütlelerin bitmiş endüstri 

ürünlerine, hammaddeye, enerjiye ya da yakıta 

dönüştürüldüğü tarım sektörü başta olmak üzere, 

biyogaz/biyometan sektöründeki gelişmelerle ilgili 

teknoloji, çözüm ve mevzuatlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 

ziyaretçilere sunulacak.

Sal.Ve: Çevre temizleme 
araçları bienali
Sal.Ve 2019'da yine sizlerle: katı ve sıvı atıkların 

toplanmasında kullanılan endüstriyel ve özel araçların 

tamamı, en yeni teknolojik yeniliklerle ziyaretçilere 

sunulacak.

Çöp sıkıştırıcı, yol süpürme makinesi ve hidrodinamik 

emme ve temizleme ekipmanı üretiminde lider 

firmaların yanı sıra aynı alanda şase ve parça 

üreticileri de Ecomondo'da bir araya gelecek.



BİLGİ, EĞİTİM, GELECEK

Ecomondo, inşaat, paketleme, elektronik ve 

otomotiv gibi çeşitli sektörlere uygulanan döng-

üsel ekonomi ile ilgili, yeni ulusal ve uluslararası 

trendleri tanıtmaya yönelik konferans, workshop 

ve seminerlerden oluşan zengin bir program 

sunan, Avrupa'daki tek platformdur.



endüstri 4.0

geri dönüşümde yeni ufuklar

plastik ve biyoplastik

içilebilir su kaynakları

biyorafineriler

yiyecek atıkları

hava kalitesi

hidrojeolojik risk

#
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BİZE ULAŞIN
SATIŞ BÖLÜMÜ

Alessandra Astolfi - Group Brand Manager
alessandra.astolfi@iegexpo.it

Mauro Delle Fratte - Brand Manager
mauro.dellefratte@iegexpo.it

Cristina Minghetti – International Sales Account
cristina.minghetti@iegexpo.it

BİZE ULAŞIN
YURT DIŞI SATIŞ BÖLÜMÜ

TÜRKİYE (sadece katılımcılar):

MZ Consulting & Fairs
Hilal İçsöz
+90 532 521 4849
hilal@mz-consulting.org
www.mz-consulting.org


