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Vse je že predvideno za "zeleno" gospodarstvo 
na Riminijskem velesejmu, na katerem bo od 

3.–6. novembra letos potekal 19. mednarodni se-
jem materialov, energetske predelave in trajnos-
tnega razvoja Ecomondo. Namreč, sejem »zele-
nega« gospodarstva se že dolgo napoveduje z 
obsežno tržno kampanjo in bo vključeval 1.200 
razstavljavcev v 16 velesejemskih dvoranah: od 
osnovnega področja na temo ravnanja in izko-
riščanja odpadkov s poudarkom na bioindustriji 
in zeleni kemiji, do novosti, kot je »Global Water 
Expo«, s temama integriranega cikla vode, ka-
nalizacijskih sistemov in rešitev za povečanje 
učinkovitosti. Spremljalni dogodki bodo vklju-
čevali teme, kot so prečiščevanje komunalnih in 
industrijskih odpadnih voda ter deževnice, kjer 
se bodo predstavila sedanja in prihodnja tržišča 
v Italiji in v tujini, kot tudi inovativne tehnologije, 
ki so pripravljene za trg in so bile uporabljene v 

Eden od vodilnih evropskih sejmov zaščite okolja

NAJVEČJA PRIREDITEV 
»ZELENEGA« GOSPODARSTVA
Na Riminijskem velesejmu bo tudi letos od 3.–6. novembra potekal sejem Ecomondo. 

Gre za največje takšno srečanje, posvečeno »zelenemu« gospodarstvu, pri čemer novost 

v programu predstavljajo specializirane prireditve »Global Water Expo« in »IBE Green« s 

tematiko »zelenega« javnega prometa.
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evropskih predstavitvenih postrojenjih ter izpol-
njujejo zahteve konkurenčnega tržišča v bližnji 
prihodnosti.

Prav tako bo tukaj tudi »Citta Sostenibile« s 
temo "mest s pametnimi omrežji ", in od novosti 

na tem področju je treba omeniti Park narodov, 
ki prikazuje nove tehnologije in inovacije ključ-
nih akterjev na področju znanosti in tehnologije 
iz nekaterih držav. Tako se bodo na kar 6.000 m2 
predstavile rešitve, tehnike in projekti, ki zagotav-
ljajo višjo kakovost življenja in dajejo prednost 
trajnostnemu in učinkovitemu razvoju. Glavne 
teme bodo letos ekološka mobilnost, v sklopu 
katere bo potekal "IBE Green",  s temo trajnostne-
ga javnega prevoza, vendar pa bodo obravna-
vane tudi teme, kot so trajnostne šolske stavbe. 
Pri tem je cilj spodbujati izmenjavo izkušenj iz 
različnih držav in organov, opremiti uporabni-
ke z orodji in znanjem, ki so nujno potrebni za 
uspešno obvladovanje predpisov in za iskanje 
ustreznih finančnih sredstev za obnovo in uprav-
ljanje obstoječih stavb. Poleg tega bo potekalo 
tudi mnogo inovacij s projekti mladih italijanskih 
raziskovalcev in študentov.

Potekal bo tudi "Key Energy" na temo ener-
getike in trajnostne mobilnosti v Italiji (letos bo 
vključeval tudi "bio-zeleno" proizvodnjo oziroma 
rešitve, s katerimi lahko biorafinerije ustvarjajo 
dodano vrednost, z začetkom od ostankov iz 
kmetijstva in živinoreje), in nato tudi "Key Wind", 
ki je glavni italijanski dogodek na področju ve-
trne energije, ki združuje ključne akterje s tega 
področja in proizvajalce rešitev za kopenska in 
druga postrojenja, "Key Energy White Evolution" 
na temo energetske učinkovitosti, pri čemer bo 
celotna dvorana posvečena tehnikam, sistemom 
in rešitvam za pametno uporabo vira energije v 
industriji, "SA.LVE" sejem vozil za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, ki v sodelovanju z italijanskim 
Nacionalnim združenjem avtomobilske industri-
je (ANFIA) poteka vsaki dve leti in na katerem se 
predstavljajo najnaprednejši proizvodi za zbi-
ranje in prevoz trdnih in tekočih odpadkov, in, 
končno, "H2R Mobility for Sustainability", ki zdru-
žuje vodilne proizvajalce vozil in daje pregled 
naprednih rešitev vozil na metan in utekočinjeni 
zemeljski plin ter električnih in hibridnih vozil.

MŽ Consulting & Fairs - Predstavništvo Rimini 
Fiera za področje Alpe-Jadran tudi letos priprav-
lja za poslovne obiskovalce sponzoriran obisk 
sejma Ecomondo-Key Energy in na njihovi splet-
ni strani www.mz-consulting.org sta objavljena 
vabilo in prijavnica. To pomeni, da bodo gostom 
plačali namestitev v udobnem hotelu ter uredi-
li sestanke na sejmu s pomočjo B2B platforme 
(en delovni dan). Vsako leto to možnost izkoristi 
vsaj trideset podjetij iz regije in vsi so s tem zelo 
zadovoljni.

Vsi zainteresirani lahko dobijo brezplačne 
vstopnice na internetni strani: www.mz-consul-
ting.org ali s povpraševanjem na e-poštnem na-
slovu: info@mz-consulting.org  
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