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Rimini (Italija), 3. - 15. studenoga 2020.

Vodeći sajmovi zelenog gospodarstva - 
ove godine digitalno

Ovogodišnja, digitalna izdanja sajmova Ecomondo i Key Energy bila 
su pravi pokretači poslovanja i umrežavanja oko novih modela odživog 
razvoja i klimatskih promjena. U očekivanju povratka na održavanje uži-
vo, u studenom 2021. godine, sajmovi koje organizira talijanska sajamska 
tvrtka Italian Exhibition Group održavani su na ‘online’ platformi u vre-
menu od gotovo dva tjedna. Time je uistinu brzo pronađen odgovor na 
ograničenja koja je uzrokovala borba protiv pandemije, a koja je propisala 
talijanska vlada svega par dana prije početka održavanja sajmova.

Na platformi je bilo aktivno 400 tvrtki od ukupno 735 prijavljenih, a 
pri tome je ostvareno više od 5000 poslovnih prilika. Ukupno je bilo 73 479 

pregleda stranica izlagača, uz 21 000 korisnika. Konačno, na skupovima je bilo ukupno 33 897 
sudionika. I medijska je pokrivenost bila na zavidnoj razini: o digitalnim izdanjima sajmo-
va Ecomondo i Key Energy bilo je 5620 tiskovnih i internetskih izvještaja i 109 na televiziji i 
radiju, a ukupan broj dosegnutih kontakata iznosio je 416 873 154, dok je broj izvješća stranih 
medija narastao na 470.

Vjernost izlagača stoga već sada usmjerava sajmove za izdanje uživo sljedeće godine koje 
svi očekuju s napetošću i to s dodatnim alatom. Naime, IEG će ponovno pokrenuti svoju digi-
talnu platformu za najvažnija talijanska i međunarodna okupljanja zelene zajednice kao što 
su, primjerice, Europski tjedan sprječavanja nastajanja otpada, Svjetski dan okoliša i dr. Time 
će se povećati raspoloživo vrijeme i prostor za poslovne prilike tvrtki iz zelenog gospodarstva i 
pokriti ta problemetika s regulatornog i korisničkog gledišta i to, kao i do sada, uz pomoć Teh-
ničko-znanstvenog odbora i stručnih udruga. Bit će to smjernice koje će pratiti izlagače, kupce i 
ustanove na događanjima uživo u Riminiju, vodećem odredištu poslovnog svijeta..

Sajmovi Ecomondo i Key Energy potvrdili su svoje uloge pravih ‘think tankova’, na kojima 
se raspravlja o temama koje su trenutačno u središtu politika svih vlada, ali i poslovnog i fi-
nancijskog svijeta i javne uprave, odnosno svih koji su povezani s Europskim zelenim planom. 
Uostalom, to je bio slučaj s, primjerice, paketom prijedloga za ubrzavanje zelene tranzicije u 
Italiji koje je pripremilo Opće stanje zelenog gospodarstva i Manifestom za energiju vjetra 
koju je pripremilo Nacionalno udruženje za energiju vjetra (ANEV). Naravno, važno je bilo i 
sudjelovanje talijanske vlade, baš kao i podrška Europske komisije. 


