
 
 
Szanowni Państwo!  
 

Chciałabym zainteresować Państwa możliwością udziału w jednej z większych międzynarodowych imprez 
targowych związanych z ekologią, zrównoważonym rozwojem, gospodarką odpadami i energią odnawialną.  

Targi Ecomondo odbywają się już od ponad 20 lat w Rimini we Włoszech. W ostatnich latach liczba 
wystawców przekroczyła 1000 firm, które przybyły do Włoch z 30 krajów. Wystawiały się one na 100 
tysiącach m2 na terenach targowych w Rimini. Jest to więc idealne miejsce do nawiązania współpracy, 
zapoznania się z nowościami technologicznymi czy regulacjami prawnymi dotyczącymi tych sektorów 
gospodarki.  

Od lat współpracujemy z organizatorem targów i co roku organizujemy wyjazdy delegacji przedstawicieli 
firm z Polski na te targi. 2 lata temu targi odwiedziła grupa 30-tu dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. 
Co roku gościmy kilkunastu przedstawicieli Polskich firm, którzy uczestniczą w tych targach w charakterze 
tzw. potencjalnych kupców na koszt organizatora. Dzięki temu mają możliwość zorganizowania 
indywidualnych spotkań z wybranymi wystawcami. Organizator zapewnia takim uczestnikom duże 
wsparcie, pokrywając m. in. koszty biletów wstępu, noclegów i transportu z i na lotnisko oraz na tereny 
targowe.  

W związku z panującą pandemią tegoroczne targi odbędą się z zachowaniem szczególnych warunków 
sanitarnych. Dodatkowo organizator przygotował ofertę wirtualnych spotkań w przypadku wystąpienia 
kolejnej fali pandemii i zwiększenia przez władze obostrzeń. 

 

24 edycja targów Ecomondo i Key Energy 26 - 29 października 2021 
 
Targi Ecomondo i Key Energy to od wielu lat jedno z większych międzynarodowych wydarzeń, które łączy 
wszystkie sektory gospodarki o obiegu zamkniętym na jednej platformie: od odzyskiwania materiałów i 
energii po zrównoważony rozwój.  
 
To wsparcie dla rozwoju firmy  
Pomagamy firmom stać się światowymi liderami innowacji, promując rozwój innowacyjnego i 
zrównoważonego ekosystemu przedsiębiorczości. 
 
Wsparcie networkingu  
Dzięki całorocznej współpracy z ekspertami w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym umożliwiamy 
kontakt z wykwalifikowanymi krajowymi i międzynarodowymi kupcami.  
 
Ecomondo w liczbach 
+ 23% międzynarodowych gości ze 130 krajów na 109.500 mkw.  
1160 wystawców, 15% z 30 krajów świata  
Ponad 3500 spotkań biznesowych  
Ponad 150 seminariów i konferencji z udziałem ponad 1000 prelegentów  
Ponad 675 milionów kontaktów z przedstawicielami mediów 



 
Dostarczamy narzędzia i informacje dla rozwoju firmy  
Odkrywamy nowe regulacje w dziedzinie badań, innowacji i szkoleń w środowisku zawodowym; we 
współpracy ze stowarzyszeniami przemysłowymi, ministerstwami, instytucjami badawczymi, Komisją 
Europejską, OECD, europejskimi platformami technologicznymi i inicjatywami międzynarodowymi. 
 
Razem projektujemy lepszą przyszłość  
Jesteśmy jedyną platformą w Europie, która oferuje szeroki program konferencji, warsztatów i seminariów 
prezentujących krajowe i międzynarodowe dowody oraz nowe trendy związane z różnymi aspektami 
gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym budownictwem, opakowaniami, elektroniką i przemysłem 
motoryzacyjnym. 
 
Zabierzemy Twoją firmę w podróż po świecie i sprowadzimy cały świat do Twojej firmy  
Organizujemy spotkania matchmakingowe z międzynarodowymi nabywcami na targach, warsztaty z 
ekspertami pomagające firmom w rozwijaniu nowego międzynarodowego biznesu oraz wydarzenia i 
sympozja techniczne na głównych rynkach, którymi interesują się firmy z takich miejsc jak: Bałkany, 
Brazylia, Bułgaria, Chiny, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Macedonia, Maroko, Egipt, Oman, Holandia, 
Rumunia, Słowenia, Stany Zjednoczone, Turcja i Rosja. 
 
Tworzymy nowe pomysły  
Proponujemy szeroki program spotkań międzynarodowych, w których uczestniczą innowacyjne firmy i 
światowej sławy naukowcy, aby zapewnić aktualne informacje na temat innowacji i upowszechniać 
najlepsze praktyki. 
 
Targi obejmują następujące obszary tematyczne:  
 

Odpady i zasoby  
• Usługi w zakresie zagospodarowania i zintegrowanej waloryzacji odpadów  
• Technologie i sprzęt do unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych  
• Sprzęt i pojazdy do zbierania i transportu odpadów  
• Systemy i pojemniki na odpady  
• Maszyny i sprzęt do transportu i podnoszenia odpadów  
• Eco-design i nowe materiały  
• Serwis i naprawy 
 
Biogospodarka o obiegu zamkniętym  
• Przemysł biologiczny  
• Bioenergia  
• Rolno-spożywczy i tzw. Blue growth 
 
Rekultywacja i ryzyko hydrogeologiczne  
• Rekultywacja i rekwalifikacja terenów zanieczyszczonych  
• Ryzyko hydrogeologiczne i zapobieganie katastrofom 
 
Woda  
• Zintegrowany obieg wody  
• Monitoring i digitalizacja: woda, powietrze, gleba 

 
Dowiedz się więcej:  
https://en.ecomondo.com/ecomondo/info/presentation 
 
 
 

https://en.ecomondo.com/ecomondo/info/presentation


 
 
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ENERGIA ODNAWIALNA, ZRÓWNOWAŻONE MIASTA  
 
Ecomondo odbywa się równolegle z targami Key Energy, międzynarodową wystawą technologii, usług i 
zintegrowanych rozwiązań promujących i przyspieszających proces przejścia na gospodarkę neutralną pod 
względem emisji dwutlenku węgla.  
 
Od źródeł odnawialnych, przez magazynowanie, i efektywne zarządzanie energią, aż po wykorzystanie 
technologii cyfrowych i mobilność przyszłości. KEY ENERGY to kompletna wizytówka technologii i usług 
służących dekarbonizacji gospodarki. 
 
Dowiedz się więcej:  
https://en.keyenergy.it  
 
 
 
W razie dodatkowych pytań wszystkich zwiedzających, wystawców i potencjalnych kupców zapraszam do 
kontaktu.  
 
Pozdrawiam serdecznie 
 
Marzena Sadowska  
MGJ CONSULTING  
Reprezentant Targów ECOMONDO i Key Energy 
Tel. +48 791 219 207  
targi@mgjconsult.pl 
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