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SEJMI

Vodilni sejmi zelenega gospodarstva

LETOS

DIGITALNO
L

etošnja, digitalna predstavitev sejmov Ecomondo in Key Energy, ki
je potekala od 3.–15. novembra, je bila resnično gonilo poslovanja
in mreženja okoli novih modelov trajnostnega razvoja in podnebnih
sprememb. V pričakovanju vrnitve k poteku v živo, novembra 2021, sta
sejma, ki ju organizira italijansko sejemsko podjetje Italian Exhibition
Group, potekala na spletni platformi skoraj dva tedna. Tako se je hitro
našel odgovor na omejitve, ki jih je povzročil boj proti pandemiji in jih je
le nekaj dni pred začetkom sejmov predpisala italijanska vlada.

Na platformi je bilo aktivnih 400 podjetij
od skupno 735 prijavljenih in ustvarjenih je
bilo več kot 5000 poslovnih priložnosti. Skupno je bilo 73.479 ogledov strani razstavljavcev
in 21.000 uporabnikov. Na strokovnih srečanjih je bilo skupaj 33.897 udeležencev. Tudi
medijska pokritost je bila na zavidljivi ravni:
o digitalni predstavitvi sejmov Ecomondo in
Key Energy je bilo 5.620 tiskanih in spletnih
poročil ter 109 na televiziji in radiu, skupno
število doseženih stikov je bilo 416.873.154,
medtem ko je število poročil tujih medijev
naraslo na 470.
Zvestoba razstavljavcev zato že zdaj narekuje sejma za predstavitev v živo prihodnje
leto, kar vsi pričakujejo z napetostjo in dodatnimi pripravami. IEG bo ponovno lansiral
svojo digitalno platformo za najpomembnejša italijanska in mednarodna srečanja
zelenih skupnosti, kot so na primer evropski
teden preprečevanja nastajanja odpadkov,
svetovni dan okolja itd. S tem se bosta povečala razpoložljivi čas in prostor za poslovne
priložnosti za podjetja z zelenim gospodarstvom in obravnavala vprašanja z regulativnega in uporabniškega stališča, in sicer
s pomočjo Tehnično-znanstvenega odbora
in strokovnih združenj. To bodo smernice,
ki bodo spremljale razstavljavce, stranke in
institucije na dogajanjih v živo v Riminiju,
vodilni destinaciji v poslovnem svetu.
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Sejma Ecomondo in Key Energy sta potrdila svojo vlogo resničnih »možganskih trustov«, na katerih se je razpravljalo o temah,
ki so trenutno v središču politik vseh vlad, pa
tudi o poslovnem in finančnem svetu ter javni upravi, torej o vseh, ki so povezani z Evropskim zelenim načrtom.
Primera zgoraj navedenega sta sveženj
predlogov za pospešitev zelenega prehoda v
Italiji in Manifest za vetrno energijo, ki ga je
pripravilo Nacionalno združenje za energijo
vetra (ANEV). Seveda je bila pomembna tudi
udeležba italijanske vlade, prav tako pa tudi
podpora Evropske komisije. ■
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