Persbericht, november 2015

World Nuclear Exhibition schakelt om naar zomertijd
28 t/m 30 juni 2016 in hal 2 van Paris Le Bourget
Na een succesvolle eerste beurseditie in oktober 2014, vindt de komende World Nuclear Exhibition
(WNE) in 2016 eerder in het jaar plaats, van 28 t/m 30 juni, in hal 2B van het beurscomplex Paris Le
Bourget. Het vakevenement wordt groter en internationaler, met 50% meer beursoppervlakte en
10.000 verwachte bezoekers afkomstig uit de hele wereld.
Dit
tweejaarlijkse
internationale
en
zakelijk
georiënteerde vakevenement voor de complete civiele
nucleaire industrie, biedt de mogelijkheid aan
verschillende marktspelers van de sector om hun
kennis, ervaring en methodes uit te wisselen,
samenwerkverbanden
aan
te
gaan,
nieuwe
leveranciers te vinden en hun export te ontwikkelen.

WNE 2014 IN CIJFERS
 17 800 m expositieoppervlakte
 495 exposanten waarvan 27% internationaal,
afkomstig uit 24 landen
 7 215 vakbezoekers afkomstig uit 71 landen
 10 landenpaviljoens
 50 ministers, staatssecretarissen en officials
 2 200 georganiseerde zakelijke afspraken
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‘De civiele nucleaire industrie in de wereldwijde
energiemix’ is het hoofdthema van deze tweede
beurseditie. Extensie van de levensduur en onderhoud
van bestaande centrales, nieuwe technologische projecten voor de toekomst, de splijtstofcyclus, financiering,
vaardigheden en opleiding.., vormen belangrijke thema’s tijdens de vele hoogtepunten van de WNE 2016:
prijsuitreikingen, rondetafelgesprekken, workshops van exposanten, netwerksessies, zakelijke afspraken,
professionele nevenevenementen en industriële locatiebezoeken.

Nieuw in 2016…
Innovatie en technologieën als speerpunt
De civiele nucleaire industrie is een high-tech sector waarin onderzoek en innovatie een prominente plaats
innemen. Tijdens de aankomende beurseditie gaat speciale aandacht van de WNE uit naar de excellentie
van bedrijven in deze industrie, in het kader van een ambitieus programma:
 ‘Innovation Planet’, gewijd aan jonge innovatieve bedrijven wereldwijd,
 Een innovatiewedstrijd, met als hoogtepunt de officiële prijsuitreiking,
 ‘Meet the Experts’, voor informele discussies met technische deskundigen.
Focus op opleidingseisen en werkgelegenheid
Als vervolg op de sessies ‘Business Opportunities’ in 2014, worden dit jaar seances georganiseerd voor
landen met specifieke opleidingseisen. De sector vereist immers hooggekwalificeerde banen welke voor
nieuwe landen in deze sector niet altijd eenvoudig zijn in te vullen door adequaat personeel. De ‘Training
planet’ en de ‘Recruitment Village’ bieden hiervoor oplossingen.

Meer beursinformatie: www.world-nuclear-exhibition.com
Een evenement van:

Georganiseerd door:

www.aifen.fr

www.reedexpo.fr

Over de AIFEN

Let’s connect to Nuclear!

De WNE is een evenement van de AIFEN (Organisatie van de Franse Industrie voor Nucleaire Export) bestaande uit meer
dan 300 Franse bedrijven en belangrijke organisaties (PFCE, PFME, GIIN, PNB) voor de complete nucleaire cyclus; van
splijtstof productie tot ontmanteling.

Contact in Nederland
In Nederland wordt de vakbeurs World Nuclear Exhibition vertegenwoordigd door Promosalons Nederland
(tel. 020-4620020, e-mail info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen
met betrekking tot de beurs
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