
Tukaj je tudi rekordno število obiskovalcev v 18 
letih, kolikor ta sejem poteka. Skupno jih je bilo 

101.144 iz 86 držav z vsega sveta in obenem 8,6 
% več kot leta 2013. Istočasno je bilo skupaj 1200 
razstavljavcev, ki so svoje proizvode, rešitve in po-
nudbe prikazali v 16 sejemskih dvoranah in to v 
nekoliko tematskih sklopih: Ecomondo (krepitev 
in uporaba materialov in energije) ter Key Energy 
(obnovljivi viri in energetska učinkovitost), Key 
Wind (energija vetra), H2R ( trajnostna mobil-
nost), Cooperambiente (sodelovanje za zaščito 
okolja) in Condominio Eco (rešitve in storitve v 
gradbeništvu).

Glede na to prof. dr. sc. Fabio FAVA, vod-
ja tehnično-znanstvenega odbora sejma 
Ecomondo, poudarja naslednje: »Razstavnim 
prostorom so pridružena tudi strokovna srečanja 
in delavnice, posvečene problematiki podjetij, 
tehničnim inovacijam in mednarodnemu sode-
lovanju, s čimer je ustvarjena posebna povezava 

»ZELENO GOSPODARSTVO«

Rekordni rezultati vodilnega sejma

Več inovacij, večje mednarodno sodelovanje in več dela, vse to pod sloganom »zelenega 

gospodarstva« ... tako bi se na kratko moral prikazati letošnji sejem Ecomondo.
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akademske skupnosti, industrije in ustanov te 
politike, raziskovanja in razvoja. Letos ali v pri-
hodnosti je cilj ustvariti realne priložnosti za 
predstavnike industrije, podjetništva in raziskov-
alce. To niso samo želje, ker imajo vsi sodelavci 
sejma zares realne instrumente za rast in spreml-
janje razvoja smeri, v katerih se gibljejo raziskave 
in inovacije, in tudi za omogočanje financiranja, 
zadovoljevanje mednarodnega povpraševanja 
in razumevanja priložnosti, ki jih ponujajo nove 
verige vrednosti in industrijska simbioza. V 
skladu s tem je bil letošnji sejem usmerjen na 
tri ključne točke: na svet malega in srednjega 
podjetništva kot hrbtenico vsakega gospodarst-
va, na povezovanje vrednosti raziskovanja in ino-
vacij z napotki, kako priti do razpoložljivih virov 
financiranja, ter končno na sredozemske države, 
Brazilijo, Rusijo in Kitajsko.

V skladu s tem je že treba najaviti naslednji 
sejem Ecomondo, ki bo ponovno potekal v pros-
torih Riminijskega velesejma od 3. – 6. novembra 
leta 2015.

Za vse informacije se lahko obrnete na 
predstavništvo Rimini Fiera za regijo Alpe-Adria: 
www.mz-consulting.org  
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