Persbericht, juli 2014

Startsein WNE – World Nuclear Exhibition
Eerste internationale vakbeurs voor de civiele nucleaire industrie in Frankrijk
14 t/m 16 oktober 2014 – PARIS LE BOURGET
-

Een uniek zakelijk trefpunt
Reeds meer dan 400 ingeschreven exposanten
Een compleet aanbod voor de hele sector
6.000 verwachte internationale experts en managers
Een ambitieus programma met deskundige sprekers…
… aangevuld door vele evenementen

Op initiatief van de AIFEN (Franse Vereniging van Nucleaire Exportindustrie) vindt de World
Nuclear Exhibition, een nieuw tweejaarlijks evenement, voor het eerst plaats van 14 t/m 16
oktober 2014 in Le Bourget te Parijs. De WNE streeft ernaar om spelers van de civiele nucleaire
industrie samen te brengen, voor het aangaan van nieuwe partnerships, het vinden van nieuwe
leveranciers, dan wel het ontwikkelen van exportactiviteiten.
EEN SECTOR MET GROEI OP LANGE TERMIJN
Wereldwijd zijn 430 kerncentrales operationeel en nieuwbouw zal de nucleaire capaciteit met 50%
doen toenemen tussen nu en 2025. Deze groei, in combinatie met de levensduurverlenging en
veiligheidsverbeteringen van centrales in werking; de brandstofcyclus; de opslag van afval; de
ontmanteling van gesloten centrales… onderstreept het potentieel van de WNE.
AANDACHT VOOR ELKE SCHAKEL VAN DE WAARDEKETEN IN DE CIVIELE NUCLEAIRE INDUSTRIE
De complete sector is vertegenwoordigd, van de brandstofcyclus tot afvalverwerking, inclusief
onderdelen, exploitatie, veiligheid, stralingsbescherming, ontmanteling, robotica, opleiding,
medische toepassingen…
Meer dan 400 exposanten hebben hun aanwezigheid op de WNE in oktober reeds bevestigd, om hun
expertise te presenteren aan meer dan 6.000 vakbezoekers uit Europa, Azië, Afrika, het MiddenOosten, Amerika en Rusland…
De grote marktspelers zullen in Parijs aanwezig zijn, zoals o.a.: ALSTOM, ALTRAN, ANDRA, AREVA,
ARCELOR MITTAL, ASSYSTEM, BOCCARD, BUREAU VERITAS, BOUYGUES CONSTRUCTION, CEA, COFELY
ENDEL, DAHER, DCNS, EDF, GDF SUEZ, LEMER PAX, MITSUBISHI, ONET TECHNOLOGIES, ROBATEL,
ROLLS ROYCE, ROSATOM, VALLOUREC, VEOLIA/ASTERALIS, VINCI, WESTINGHOUSE, ZETEC…
EEN AMBITIEUS PROGRAMMA
Zes rondetafelgesprekken worden geleid door internationale deskundigen of managers van grote
groepen en behandelen thema’s als: Exploitatie van Kerncentrales; Veilige Technologie voor
Reactoren; Technologie van de Toekomst; Ontmanteling & Afvalbeheer; HR Training; Medische
Toepassingen.
Alle beursactualiteiten en hoogtepunten (nieuwe contracten of partnerships) zijn terug te vinden in
de dagelijkse beurskrant “WNE Tribune” en de live uitzendingen van de TV- studio.

Tegelijkertijd met de WNE kunnen bezoekers locaties bezichtigen en vinden er verschillende
internationale vakevenementen plaats in het kader van de nucleaire week in Parijs.

Meer beursinformatie: www.world-nuclear-exhibition.com

Een evenement van:

Georganiseerd door:

www.aifen.fr

www.reedexpo.fr

CONTACT IN NEDERLAND
In Nederland wordt de vakbeurs World Nuclear Exhibition 2014 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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