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Eden od vodilnih evropskih okoljskih sejmov

VELIKA PLATFORMA
MEDNARODNE ZELENE EKONOMIJE

Pod skupnim imenovalcem obnove in 
mednarodnosti bosta v organizaciji Italian 
Exhibition Group (IEG) od 5. do 8. novembra 
letos na velikem sejmišču v Riminiju v Italiji 
ponovno odprla svoja vrata Ecomondo, refe-
renčni sejem za industrijske in tehnološke 
inovacije krožnega gospodarstva (že 23.) in 
Key Energy, referenčni sejem obnovljivih vi-
rov energije v Sredozemlju (že 13.). 

Sejem Ecomondo je vedno izstopal zaradi 
izrazito inovativne in mednarodne vsebine, 
začenši s formatom, ki na eni sami platformi 
združi vse sektorje krožnega gospodarstva: 
od predelave in ponovne uporabe materia-
lov in energije do trajnostnega razvoja. Naj 
jih naštejemo: odpadki in viri, industrija na 
biološki osnovi in krožno biogospodarstvo, 
sanacija onesnaženih območij in okoljska 
tveganja, voda, krožna in pametna mesta, 
energija.

Ecomondo 2019 bo osredotočen na neka-
tera prednostna vprašanja v sektorju, med 
katerimi so: povečanje števila svetovnih pod-
jetij za ravnanje z odpadki, vključevanje no-
vih podjetij, ki delujejo s krožnim pristopom, 
spodbujanje dobavne verige biogospodarstva 
s poudarkom na ekoloških vprašanjih in in-
tegriranih biorafinerijah, okoljsko primerna 
zasnova in novi materiali, industrija 4.0 IOT/
ITC, promet z nizkimi emisijami, energetska 
učinkovitost, razvoj komunalnih storitev in 
sanacija onesnaženih območij in prestruktu-
riranje zemljišč.  ■

Za več informacij obiščite spletno stran: 
en.ecomondo.com.
Kontaktna oseba:
• Alessandro Miele – MŽ Consulting & Fairs, 
www.mz-consulting.org

• alessandro@mz-consulting.org
• +386/ 1/ 754 36 58

MŽ Consulting & Fairs – Predstavništvo IEG (Rimini Fiera & Fie-
ra Vicenza) za področje Alpe- Jadran tudi letos pripravlja za poslov-
ne obiskovalce sponzoriran obisk sejma Ecomondo – Key Energy. 
Na njihovi spletni strani www.mz-consulting.org sta objavljena 
vabilo in prijavnica. To pomeni, da bodo gostom plačali namesti-
tev v udobnem hotelu ter uredili sestanke na sejmu s pomočjo B2B 
platforme (en delovni dan). Vsako leto to možnost izkoristi vsaj tri-
deset 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-consulting.org.

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

Sejem v organizaciji 
Italian Exhibition Group 

je referenčna točka v Evro-
Sredozemskem območju za 
podjetja in institucije v prehodu 
v edino gospodarstvo, ki ponuja 
nove možnosti za razvoj. 




