
ECOMONDO 2015
Ogromna impreza targowa poświęcona zielonej gospodarce z nowościami w tym roku:  
GLOBAL WATER i IBE GREEN dla ekologicznego transportu publicznego.

Organizacja największych targów branży zielonej gospodarki przez 
firmę Rimini Fiera ruszyła już pełną parą. Targi odbędą się w tym 

roku pomiędzy 3 i 6 listopada 2015 i będzie to już 19 edycja tej impre-
zy pod nazwą ECOMONDO. Są to międzynarodowe targi materiałów i 
energii odnawialnej oraz zrównoważonego rozwoju, która jest wiodącą 
imprezą targową tego typu dla całej branży zielonych technologii wraz 
z towarzyszącymi jej wystawami i konferencjami . 1200 wystawców 
zajmie 16 hal targowych gdzie oprócz głównego sektora firm zajmują-
cych się gospodarką odpadami i gospodarką opartą o ekologiczne for-
my przetwarzania śmieci i odpadów chemicznych będą prezentowane 
firmy związane z nowym działem Global Water Expo, dedykowanym 
zintegrowanym cyklem wodnym, systemem odprowadzania ścieków 
i technologiami efektywnego odzyskiwania materiałów – sektorów 
które obecnie rozwijają się w tej branży najszybciej.

W 2015 zauważamy wzrost ilości start-up’ów w dziedzinie ochrony 
środowiska i ekologii, które mają szansę na bezpośredni kontakt z licz-
nymi potencjalnymi inwestorami.

Ponownie obecny będzie wielki interesujący projekt „Miasto inteli-
gentnych sieci”, który będzie uzupełniony nowymi branżami: IBE GRE-
EN na temat lokalnego transportu oraz obszarem „Urban Upgrading”. 
Wśród nowych elementów tej imprezy pojawi się Park of Nation (Park 
Narodu) z technologiami i innowacjami pochodzącymi z ośrodków roz-
woju technologii i nauki.

Wzbogaceniem oferty targów Ecomondo będą  towarzyszące im do-
datkowe imprezy: KEY ENERGY związana z energią odnawialną oraz 
ekologiczną motoryzacją we Włoszech (w 2015r prezentowane będą 
przy tej okazji technologie pozyskiwania paliw z odpadów biologicz-
nych, biorafinerie); 

KEY WIND jako kluczowa włoska impreza targowa poświęcona energii 
z wiatru, która we współpracy z ANEV, włoską organizacją energii wia-
trowej będzie gospodarzem dla wielu czołowych postaci tej branży.
KEY ENERGY WHITE EVOLUTION  poświęcona efektywności energe-
tycznej, z całą halą dedykowaną technologiom, systemom i rozwiąza-
niom poświęconym inteligentnym wykorzystaniem źródeł energii dla 
produkcji przemysłowej.

SA.LVE jako cykliczna impreza poświęcona pojazdom do usuwania 
odpadów miejskich, promująca najbardziej zaawansowane technolo-
gie budowy pojazdów miejskich zajmujących się zbiórką i segregacją 
odpadów.

H2R Mobility for Sustainability, impreza tagowa poświęcona moto-
ryzacyjnymi rozwiązaniom stosowanym przez wielkie koncerny tej 
branży w wykorzystaniu alternatywnych paliw oraz energii elektrycz-
nej w napędzie pojazdów.

www.ecomondo.com

ECOM
ON

DO (2)

10 GOSPODARKA ODPADAMI 3/2015


