KOMUNIKAT PRASOWY
14-16 PAŹDZIERNIKA 2014r. – CENTRUM WYSTAWOWE PARIS LE BOURGET
Paryż, 28 kwietnia 2014r.
POWSTANIE WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION
PIERWSZYCH ŚWIATOWYCH TARGÓW BRANŻY NUKLEARNEJ WE FRANCJI
UKIERUNKOWANYCH NA BIZNES
•
•
•
•
•
•

jedyna w swoim rodzaju platforma spotkań biznesowych
ponad 400 wystawców już zarejestrowało swój udział w targach
obecność wszystkich najważniejszych profesjonalistów z branży
6 000 oczekiwanych odwiedzających - międzynarodowych ekspertów i decydentów pracujących dla
liderów sektor a oraz organizacji rządowych
Ciekawy program wydarzeń z udziałem międzynarodowych specjalistów wysokiego szczebla …
… oraz bogata oferta imprez towarzyszących

Nowe targi WNE stworzone z inicjatywy AIFEN – Francuskiego Stowarzyszenia Eksporterów Przemysłu Nuklearnego
(Association des Industriels Français Exportateurs du Nucléaire) odbędą się od 14 do 16 października 2014r. w Centrum
Targowym Paris Le Bourget. Głównym celem targów jest stworzenie profesjonalistom z branży nuklearnej możliwości
wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy, znalezienia nowych dostawców oraz rozwijania działalności eksportowej.
SEKTOR, W KTÓRYM PRZEWIDUJE SIE DUŻY WZROST
430 central na całym świecie, budowa do roku 2025 nowych elektrowni co zwiększy o 50% wydajność energetyki
jądrowej, wydłużenie działalności i zwiększenie bezpieczeństwa istniejących siłowni, cykl paliwowy, składowanie
odpadów promieniotwórczych oraz rozbiórka niedziałających elektrowni… wszystkie te zagadnienia są w kręgu
zainteresowania targów WNE oraz stanowią potencjał ich rozwoju.
TARGI, KTÓRE ANGAŻUJĄ WSZYSTKICH AKTORÓW BRANŻY NUKLEARNEJ
Wszystkie gałęzie branży będą reprezentowane na targach począwszy od cyklu paliwowego po gospodarkę odpadami
promieniotwórczymi, poprzez materiały, eksploatację, bezpieczeństwo, ochronę radiologiczną, rozbiórkę elektrowni,
robotykę, szkolenia zawodowe i wykorzystanie technik jądrowych w medycynie…
Ponad 400 wystawców zgłosiło już swój udział w targach WNE, aby zaprezentować swoją ofertę ponad 6 000
odwiedzających pochodzących z Europy, Azji, Afryki, Środkowego Wschodu, Ameryki i Rosji…
W targach wezmą udział liderzy z branży, m.in.: 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… Oraz liczne małe i średnie przedsiębiorstwa.
BOGATY PROGRAM WYDARZEŃ
6 okrągłostołowych debat animowanych przez międzynarodowych specjalistów wysokiego szczebla będzie poświęconych
następującym tematom : eksploatacja elektrowni jądrowych, cykl paliwowy, technologie jutra, rozbiórka elektrowni,
gospodarowanie odpadami, szkolenia zawodowe i wykorzystanie technik jądrowych w medycynie.
W celu prezentacji najważniejszych informacji dotyczących targów i naświetlenia mocnych stron WNE (podpisane
kontrakty, nawiązane współprace) organizatorzy uruchomią « WNE Tribune » - dziennik targów, który będzie
dystrybuowany w alejkach targowych oraz « Kanał TV » relacjonujący na żywo najważniejsze wydarzenia.
Oprócz samych targów organizatorzy proponują odwiedzającym bogaty program wydarzeń towarzyszących oraz wizyt
technicznych. Zapraszamy na tydzień branży nuklearnej.
WNE – WORLD NUCLEAR EXHIBITION – MA JEDEN CEL:
STAĆ SIĘ PUNKTEM ODNIESIENIA DLA PRZEDSTAWICIELI BRANŻY NUKLEARNEJ Z CAŁEGO ŚWIATA
Więcej informacji :http://www.world-nuclear-exhibition.com
KONFERENCJA PRASOWA TARGÓW ODBEDZIE SIĘ 5 CZERWCA 2014 R.
W PARYŻU - 2 rue André Pascal - Paris 16
ème
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