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WNE Awards 2016:
Aandacht voor industriële hoogstandjes
Van 28 t/m 30 juni 2016 brengt de World Nuclear Exhibition de complete civiele nucleaire sector
bijeen in het expositiecomplex le Bourget. Tijdens drie zakelijk georiënteerde beursdagen
worden rondetafelgesprekken, workshops van exposanten, diverse evenementen en
bedrijfsbezoeken na afloop van de beurs georganiseerd. Deze tweede beurseditie vormt een
hoogtepunt voor alle professionals uit de civiele nucleaire sector en brengt een groot aantal
internationale spelers samen. Op dit moment, bijna 4 maanden voor de beurs, is reeds 80% van
de beursoppervlakte gereserveerd en is de beoogde 50% groei ten opzichte van 2014 bijna
bereikt. De WNE verwelkomt in juni 30% nieuwe Franse en internationale exposanten en 15
aangekondigde internationale landenpaviljoens.

WNE, EEN ETALAGE VOOR INDUSTRIËLE EXCELLENTIE: DE WNE AWARDS
“Vooruitgang is de speerpunt van de nucleaire industrie en onze sector ontwikkelt
zich met voortdurend meer innovaties. Voor ons is dit een van de redenen om
industriële excellentie onder de aandacht te brengen en de meest kenmerkende
ontwikkelingen te belonen tijdens een officiële prijsuitreiking, een nieuw onderdeel
van de beurs”, vertelt Gérard Kottmann, voorzitter van de WNE.
De prijsuitreiking van de WNE Awards vindt plaats op de eerste avond van de beurs, dinsdag 28 juni, en
beloont innoverende projecten in vier belangrijke gebieden:
§

Innovaties van product, proces, marketing en organisatie

§

Nucleaire veiligheid, omschreven als het totaalaanbod van activiteiten erop gericht om de
afwezigheid van schadelijke gevolgen voor mens en milieu te kunnen garanderen.

§

Knowledge management, als multidisciplinaire aanpak voor het identificeren, analyseren,
organiseren, opslaan en delen van de kennis van leden van een organisatie – kennis opgebouwd
door de onderneming zelf (marketing, onderzoek en ontwikkeling) of verworven uit externe
bronnen (business intelligence).

§

Operationele excellentie zoals een systematische en methodische aanpak voor optimale
veiligheid, productiviteit, productkwaliteit, kostenbesparing en de performances in het
algemeen…

De 4 jury’s bestaande uit gerenommeerde internationale deskundigen worden voorgezeten door Bernard
Bigot, CEO van ITER (jury innovatie), William D. Magwood, CEO van de OECD Nuclear Energy Agency
(NEA) (jury nucleaire veiligheid), David Drury, Technical HR Manager van de AIEA1 (jury knowledge
management) en Jacques Regaldo, Voorzitter van de WANO2 (jury operationele excellentie).
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DE SIDE AWARDS
Tegelijkertijd worden innovaties belicht in het kader van andere prijzen:
§

WiN Award: georganiseerd door Woman in Nuclear Global, een non-profit
organisatie ten behoeve van de verbreding van kennis en informatie van vrouwen
en de jonge generatie over nucleaire energie, de toepassingen, wetenschap en
nucleaire technologie, in het kader van hun jaarlijkse conferentie. De WiN Award
wordt toegekend aan een vrouwelijke deskundige op het gebied van nucleaire
energie op woensdag 29 juni om 12 uur. Zie ook de website www.win-global.org

§

Fem'Energia Award: Sinds 2009 wordt de prijs Fem’Energia toegekend door EDF, in
samenwerking met WiN France, WiN Europe en de EDF foundation, voor de
bevordering en financiële ondersteuning van gepassioneerde vrouwelijke studenten
en professionals werkzaam in de nucleaire sector. De Prix Fem’Energia wordt
uitgereikt op 30 juni om 12:30 uur. Zie ook de website www.win-france.org

§

Het Spark! Contest, onder auspiciën van Jean-Bernard Lévy, CEO van EDF,
worden studenten en jong gediplomeerden (˂28 jaar) afkomstig van Franse en
Engelse universiteiten, uitgedaagd om op innoverende wijze na te denken over
een energie gerelateerd onderwerp. Deze prijs wordt uitgereikt op de laatste
beursdag, donderdag 30 juni om 12 uur. Meer informatie vindt u op:
www.thesparkcontest.org/the-spark-contest.html

§

De wedstrijd ‘Innovatome’, een initiatief van de groep ‘SFEN JG’ (Jeune
Génération de la Société Française d’Energie Nucléaire) voor studenten,
gericht op innovaties in drie categorieën met betrekking tot maatschappelijke
ontwikkeling: digitaal, ecologische transitie en gezondheid/veiligheid/welzijn.
De prijsuitreiking van de wedstrijd Innovatome vindt plaats op donderdag 30
juni om 12 uur. Zie ook: www.innovatome.org

VOOR UW AGENDA:

Persconferentie
WNE op 3 mei
om 8:30 uur in
het OCDE Parijs

Voor meer informatie en het aanvragen van toegangsbadges kunnen geïnteresseerden terecht op de
website www.world-nuclear-exhibition.com.

Let’s connect to Nuclear!
Over de AIFEN
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.

A propos de l’AIFEN
Een evenement van

Georganiseerd door

www.aifen.fr

www.reedexpo.fr
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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.

Noot voor de redactie
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse vakbeurzen. Voor meer (pers)informatie
kunt u contact opnemen met Promosalons Nederland, Tolstraat 127, 1074 VJ Amsterdam, tel: 020-4620020, e-mail: info@promosalons.nl,
internet: www.promosalons.nl Contactpersonen: Coen Rosdorff / Marjolein Rienderhoff.
In de speciale persrubriek van de site www.word-nuclear-exhibition.com kunt u de laatste persberichten, nieuwsbrieven, foto’s en logo’s
downloaden.
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